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altijd onvoorwaardelijk zijn te vertrouwen en allel'minst van hen kan verwacht 
wOI'den, flat zij steeds voO!' eigen drift en hartstocht zullen uitkomen, wanneel' zij 
daal'door gevangenen tot strafbare grofheid) of verzet hebben geprikkeld. 

De heel' DE VOS VAN STEENWJIK, Voorzitter der Commissie Viln Rnpporteurl: 
Bij de schriftelijke gedachten wisseling met den Ministel' van Justitie heeft de Com
missie van Rapporteul's den wensch uitgedrukt, om als beginsel in de wet op te 
nemen, dat VÓÓr I.et opleggen der I/raf de veroordeelde moet .cordeu gehoord, Deze wensch 
is dool' den Ministel' niet ingewilligd; Zijne Excellentie achtte dat vooraf hool'en 
somtijds nadeelig. Had de Ministel' , gelijk ik verwachtte, op de vl'aag del' Com
missie geantwoord, dat de zaak zóó vanzelve spl'Rk, dat het niet noodig was haal' 
in de wet te vel'melden, ik zou het amendement niet hebben voorgesteld; maal' 
nu de Minister zoo duidelijk het tegendeel heeft uitgesproken, acht ik het noodig, 
genoemd beginsel in de wet te handhaven, een beginsel dat in de strafvordel'ing 
van alle beschaafde volkeren is opgenomen, en, met verstand toegepast, niet tot 
slechte gevolgen kan leiden, 

Hetgeen de Minister volgens het Verslag als bezwaar inbrengt, is dOOI' mij in 
de gedrukte toelichting van mijn amendement genoegzaam gerescontreel'd, 

De heer DU TOUR VAN BELLINCHAVE , Jliniatn vnn JUltitie: Ik heb eigenlijk 
veel minfIer bezwaar tegen dit amendement dan de heel' De Vos van Steenwijk 
denkt, want ik kan vel'klal'en dat het in den regel geschiedt dat de gevangenen 
gehoord worden, Maar el' kunnen omstandigheden plaats hebben dat het toch wer
kelijk onmogelijk is om de personen, die men straffen wil, nog eens te hooren, 
vool'namelijk wanneel' het zeel' kleine vergl'ijpen geldt of dat er onmiddellijk moet 
gehandeld worden. Ik kan al die omstandigheden op dit oogenblik natuUI'lijk niet 
noemen , Maal' daal' de zaak toch dezelfde blijft, zal ik gevolg geven aan den wenk 
van verscheidene zijden ontvangen en het amendement van de Commissie vnn 
RapPOl'teurs [den heel' De Vos van Steenwijk] overnemen, 

[Het nmendement werd dool' de Regetl'ing overgenomen.] 

Eindverslag der Eerste Kamer. 

.A,'t, 23. De bepaling van dit arti
keI, op zichzeI ve wel goed kan in de 
toepassing aanleiding geven tot ver
slapping van de tucht, Men wenschie 
den Minister te verzoeken daaraan 
bijzondere aandacht te wijden. 

Antwoord der Regeering. 

Tegen verslapping van de tucht 
in de Rijkswerkinrichtingen te Veen
huizen zal zorgvuldig worden ge
waakt. Het streven zal zijn, de 
tucht, thans in de bedt:laarsgestich
ten be~taande, met het oog op de 
veranderde bestemming dier gestich
ten aanmerkelijk te verscherpen en 
aan de daartoe te geven voorschrif
ten streng de hand tE) doen houden, 
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TITEL VI. 

Rijksopvoedingsgestichten. 

LDeze titel, oorspronkelijk bevattende de artikelen 24 tot en met 28 
(welke zijn opgenomen op blz. 316 en 317), is in verband met de wijzi
gingen, gebracht in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de 
vaderlijke macht en de voogdij, en in het Wetboek van Strafrecht ten 
aanzien van de straffen voor jeugdige personen, ingetrokken en door 
andere bepalingen vervangen bij de wet van 12 Februari 1901 (Stb. 
nO. 64). - Van deze wet wordt inhoud en geschiedenis onmiddellijk hierna 
volgend. op bI. 498 vv., afzonderlijk medegedeeld.] 

Art. 29. 

Deze wet treedt In werking te gelijk met het Wetboek van 
Strafrecht,1 

ÛORSPR. ONTW. ART. 20 en GEW. ON TW. ART. 28 = Art. 29 der Wet. 

1 Ingevolge art. 2 del' wet van 15 Apl'il 1886 (Staatsolad nO 64). op 1 September 1886 
in werking getreden. 
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WIJZIGING VAN DE GESTICHTENWET EN VAN DE WET TOT VASTSTELLING 

DER BEGINSELEN VAN HET GEVANGENISWEZEN, 

MET VASTSTELLING 

VAN ANDERE BEGINSELEN EN VOORSCHRIFTEN OMTRENT MAATREGELEN 

TEN OPZICHTE VAN JEUGDIGE PERSONEN. 

(TUCHTSCHOLEN EN RIJKSOPVOEDINGSGES'l'ICHTEN.) 

Op bI. 306 en 311 werd reeds aangewezen, dat bij de Staten
Generaal een wetsontwerp in behandeling was, betrekkelijk het 
onderwerp, in bovenstaand opschrift aangeduid. 

Dat wetsontwerp is door de Staten-Generaal aangenomen en, door 
de Koningin bekrachtigd, geworden de Wet van 12 Februari 1901 
(Stbl. nO. 64), wier geschiedenis in de volgende bladzijden wordt 
opgenomen. 

(Die wet houdt verband met de belangrijke wlJzlgmgen, in hèt 
Burgerlijk Wetboek gebracht door de wet van 6 Februari 1901 
(Stbl. nO. 62) wat betreft de hepalingen omtrent de vaderlijke macht 
en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, en is een 
rechtstreeksch gevolg van de veranderingen die het Wetboek van 
Strafrecht, met betrekking tot het straffen van jeugdige personen I 
heeft ondergaan bij de wet van 12 Februari 1901 (Stbl. nO. 63) I 

van welke wet de geschiedenis wordt medegedeeld in deel V.) 



WET VAN 12 FEBRUARI 1901 (Staatsblad N°. 64), 

houdende begin8elen en VOO1"8cltriften omtrent maatret}elen ten op
zichte van jeltgd1ge per8onen. 

OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS DER WET. 

1. Het 0 n t w e r p van bovengenoemde wet werd aan de Tweede 
Kamer der Staten·Generaal ingediend bij Koninklijke boodschap van 
25 Juli 1898, vergezeld van eene Memorie van Toelichting, onder
teekend door den Minister van Justitie Mr. P. W. A. Cort van der 
Linden. 

Il. Het Ver s I a g der door de Tweede Kamer benoemde Commissie 
van Voorbereiding (bestaande uit de heeren Pijnappel, Hartogh, 
Veegens, Lucasse en Loeff) werd vastgesteld den 31 October 1899. 
In dit Verslag werd tevens opgenomen het Antwoord der Re
geering (gedrukt met inspringende regels). 

lIL Een Ge w ij z i g dOn t we r p werd overgelegd, gevolgd door 
eene Nota van Wijziging, die door den Minister werd ingezonden 
bij brief van 11 Juni 1900. 

IV. De Beraadslaging van de Tweede Kamer der Staten
Generaal had plaats in de zittingen van 13 en 14 Juni 1900 en in 
de zitting van 28 Juni d. a. v. werd (na aanneming van eenige door 
de Regeering in overleg met de Commis.sie van Voorbereiding voor
gestelde redactiewijzigingen) het wetsontwerp zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. 

V. In de Eerste Kamer der Staten-Generaal werd door de Commissie 
van Rapporteurs (bestaande uit de heeren MeI vil van Lynden, :Kist, 
van Lier, van Welderen Rengers en Sassen) op 7 December 1900 
een Voo rIo 0 p i g Ver s I a g vastgesteld, en het E in d ver sla g I 
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bevattende de Me mo rie van An t w 0 or d des Ministers, op 3 
Januari 1901. 

VI. Het wetsontwerp werd in de Eer s t e Kam erop 6 Februari 
1901 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

VII. Na door de Koningin op 12 Februari 1901 te zijn goed
gekeurd, werd de wet in het Staatsblad van 1901 onder nO. 64 
opgenomen als volgt: 

(Staatsblad nO. 64.) Wet van den 12den Februari 19OJ, 
houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten 
opzichte van jeugdige personen. 

WIJ WILHELMIN A, bi;' de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 
Prinses van O,·anje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut I doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk 
is, beginselen vast te stellen en voorschriften te geven omtrent het 
ten uitvoer leggen van maatregelen, ingevolge bepalingen van het 
Wetboek van Strafrecht en van het Burgerlijk Wetboek ten opzichte 
van jeugdige personen bij derzeI ver wangedrag te nemen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met ge
meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

§ I. 

Art. I. 

Van de wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3) tot aan wijzing der 
gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis wordt onder
gaan, en van aan verwanLe gestichten, zooals die reeds is gewijzigd 
bii de wetten van 28 Augustus 1886 (Staatsblad nO. 130), 10 De
cember 1888 (Staatsblad nO. 176), 6 Mei 1889 (Staatsblad nO. 51) en 
29 October 1892 (Staatsblad nO. 241) worden ingetrokken: 

1°. het bepaalde sub 3°. in artikel 7; 

2°. de woorden: "en de rijksopvoedingsgestichten" in het eerste 
lid van artikel 8; 

3°. het derde lid van artikel 8. 
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Art. 2. 
Van de wet van 14 April 1886 (Staatsblad nO. 62) tot vaststelling 

der beginselen van het gevangeniswezen, zooals die is gewtjzigd bti 
de wet van 10 December 1888 (Staatsblad nO. 176), wordt ingetrokken: 

Titel VI Rijksopvoedingsgestichten, houdende de artikelen 24 tot 
en met 28. 

§ II. 

Art. 3. 

Het aantal en de plaatsen van vestiging der tuchtscholen en der 
rijksopvoedingsgestichten zullen bij algemeenen maatregel van beo 
stuur naar mate van de behoefte worden bepaald. 

Art. 4. 

De tuthtscholen zijn bestemd, behalve tut opneming van hen, 
wier plaatsing aldaar door den stra.frechter is bevolen, ook tot op
neming der kinderen bedoeld bij de artikelen 357 en 442 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

De rijksopvoedingsgestichten zijn bestemd, behalve tot opneming 
van hen wier plaatsing aldaar overeenkomstig de bepalingen der 
artikelen 39 en 39bis van het Wetboek van Strafrecht moet volgen, 
mede tot opneming der minderjarigen bedoeld bij artikel 16 van 
deze wet. 

Art. 5. 

Het opperbeheer der tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten be
rust bij den Minister van Justitie. 

Het beheer van iedere tuchtschool en van ieder rijksopvoedings
gesticht wordt gevoerd door een en directeur of eene directrice onder 
toezicht van eene Commissie van 'foezicht. 

Over de gezamenltike tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten wordt 
een algemeen toezicht uitgeoefend door een Algemeen College van 
Toezicht, Bijstand en Advies. 

De directeuren en directrices, alsmede de leden van het Algemeen 
College van Toezicht, Bijstand en Advies worden door Ons benoemd 
en ontslagen; de overige beambten, alsmede de leden der Commissiên 
van Toezicht, door den Minister van Justitie, gehoord het Alge
meen College van Toezicht, Bijstand en Advies en, door tusschen
komst van dit College, zooveel noodig de Commissiên van Toezicht. 

Bij tijdelijke ontstentenis van het Algemeen College van Toezicht, 
Bijstand en Ad vies wordt door Ons, van Commissiên van Toezicht 
door den Minister van Justitie in de vervulling hunner werkzaam
heden op andere wijze voorzien. 
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Art. 6. 

De in tuchtscholen en de in rijksopvoedingsgestichten op te nemen 
kinderen en jeugdige personen worden zoo veel mogelijk naa.r gelang 
van herkomst, leeftijd, verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, ge· 
aardheid en gedrag over de verschillende, tot hunne opneming beo 
stemde inrichtingen of van elkander afgezonderde onderdeelen van 
inrichtingen verdeeld. 

De verpleegden in de tuchtscholen en die in de rijksopvoedings
gestichten kunnen in klassen worden ingedeeld. 

De verpleegden in de tuchtscholen en in de rijksopvoedingsge
stichten kunnen gedurende den nacht, zoo veel noodig, onderling 
afgezonderd worden. 

Art. 1. 

Aan de verpleegden in tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten 
wordt gelegenheid gegeven aan godsdienstoefeningen deel te nemen 
en godsdienstonderwijs te ontvangen. 

Behoudens uitdrukkelijke vrijstelling nemen de verpleegden aan te 
hunnen behoeve gehouden godsdienstoefeningen en aan te hunnen 
behoeve gegeven godsdienstonderwijs deel. 

Art. 8. 

De verpleegden in de tuchtscholen ontvangen gewoon lager onder
wijs en verrichten handenarbeid. 

Aan de verpleegden in de rijksopvoedingsgestichten worden lager 
onderwijs en vakonderricht verstrekt. 

Art. 9 . 

. Voor den arbeid kan den verpleegden in de tuchtscholen en de 
rijksopvoedingsgestichten eene geldelijke belooning tot een matig 
bedrag worden toegekend. 

De toegekende belooning is het eigendom van den verpleegde; zij 
blijft in de tuchtscholen steeds, in de rijksopvoedingsgestichten als 
regel tot uitgaanskas bewaard. 

Moedwillig door den verpleegde tijdens den duur van zijn verblijf 
in eene tuchtsc.hooI of in een rijksopvoedingsgesticht toegebrachte 
schade kan op zijn uitgaanskas worden verhaald. De uitgaanskas is 
overigens onvervreemdbaar en niet vatbaar voor beslag. 

Zij wordt den verpleegde bij of na zijn ontslag uit de tuchtschool 
of het rijksopvoedingsgesticht uitgekeerd, hetzij in eens hetzij in 
termijnen. 
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Art. 10. 

In de tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten is de oplegging 
der navolgende disciplinaire straffen geoorloofd: 

1°. onthouding van het schrijven of ontvangen van brieven, van 
bezoek, of van andere voorreuhten; 

2°. verstrekking van water en brood in plaats van het gewone voedsel; 

3°. opsluiting in een cachot; 

40. gewone sluiting in de boeien. 

Meerdere dezer straffen kunnen gelijkttjdig worden opgelegd. 
De straf sub 2° wordt opgelegd aan verpleegden, die nog niet 

den leeftijd van 14 jaren hebben bereikt, voor ten hoogste 7 dagen, 
aan verpleegden, die den leeftijd van 14, maar nog niet dien van 
18 jaren bebben bereikt voor ten buogste 14 dagen, aan verpleegden, 
die den leeftijd van 18 jaren hebben bereikt voor ten hoogste 21 
dagen; zij wordt, in geval zij langer duurt dan 2 dagen, slechts 
om den anderen dag toegepast. 

De straf sub 3° wordt opgelegd aan verpleegden, die nog niet 
den leeftijd van 14 jaren hebben bereikt, voor ten hoogste 4 dagen, 
aan verpleegden, die den leeftijd van 14, maar nog niet dien van 
18 jaren hebben bereikt, voor ten hoogste 8 dagen, en aan ver· 
pleegden, die den leeftijd van 18 jaren hebben bereikt, voor ten 
hoogste 16 dagen. 

De straf sub 4° wordt niet toegepast op verpleegden, die den 
leeftijd van 14 jaren nog niet hebben bereild, en wordt opgelegd 
aan verpleegden, die den leeftijd van 14, maar nog niet dien van 
18 jaren hebben bereikt, voor ten hoogste 4 dagen, en aan ver· 
pleegden, die den leeftijd van 18 jaren hebben bereikt, voor ten 
hoogste 16 dagen. 

Art. 11. 

Alle kosten der tuchtscbolen en der rijksopvoedingsgestichten komen 
ten laste van den Staat, voor zoo ver niet de wet uitdrukkelijk 

anders bepaalt. 

§ lIl. 

Art. 12. 

In het Rijk gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni· 
gingen en aldaar gevestigde stiuhtingen en instellingen van welda
digheid, wier statuten, stiuhtingsbrieven of reglementen duurzame 
verzorging van mindeljarigen in of buiten gestiuhten voorschrijven, 
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en die blijkens schriftelijke verklaring van het bestuur zich aan van 
Regeeringswege gestelde voorwaarden onderwerpen, kunnen, wanneer 
zij zich tot het aan vaarden van zoodanige opdracht bereid verklaren, 
desverlangd tegen het genot van subsidie, van Regeeringswege tot 
wederopzeggens toe met de verpleging van ter beschikking der Re· 
geering gestelde jeugdige personen worden belast, hetzij deze aan· 
vankelijk in een rijksopvoedingsgesticht zijn geplaatst, hetzij deze 
terstond aan zoodanige vereeniging , stichting of instelling van wel· 
dadigheid worden toevertrouwd. 

Zoodanige opdracht wordt hetzij na verzoek der ouders of voogden, 
hetzij ambtshal ve van Regeeringswege verleend. 

De kosten van overbrenging en van terugvoering komen ten laste 
van het Rijk. 

Art. 13. 

Het toezicht op de naleving der in het vorige artikel en der in 
artikel 15 dezer wet bedoelde voorwaarden door de in diezelfde ar
tikelen bedoelde vereenigingen , stichtingen en instellingen van wel· 
dadigheid berust bij den Minister van Justitie, die daarin wordt 
bijgestaan door het Algemeen College van Toezicht, Bijstand en 
Advies, onverminderd het toezicht bedoeld bij artikel 421 a van het 
Burgerlijk Wetboek. 

Art. 14. 

De van Regeeringswege gestelde voorwaarden betreffen maatregelen 
ten behoeve van gezondheid, zedelijkheid, schoolonderwijs en vak· 
onderricht der naar de bepalingen van artikel 12 dezer wet verpleegde 
jeugdige personen en der bij artikel 15 dezer wet bedoelde, tegen 
het genot van subsidie verpleegde minderjarigen. 

De van Regeeringswege uit te keeren subsidie wordt berekend 
per hoofd en per dag. 

Art. 15. 

In het Rijk gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni· 
gingen en aldaar gevestigde stichtingen en instellingen van welda· 
digheid, wier statuten, stichtingsbrieven of reglementen duurzame 
verzorging van minderjarigen in of buiten gestichten voorschrijven, 
en die blijkens schriftelijke verklaring van het bestuur zich aan van 
Regeeringswege gestelde voorwaarden onderwerpen, kunnen, wanneer 
zij overeenkomstig de bepaling van het eerste lid van artikel 421 
van het Burgerlijk Wetboek met de voogdij over minderjarigen, wier 
ouders beide of een van beide van de ouderlijke macht of van de 
voogdij zijn ontheven of ontzet, zijn belast, op schriftelijk verzoek 
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van het bestuur in het genot eener subsidie van Regeeringswege 
worden gesteld, op den voet in het tweede lid van het vorige ar
tikel aangegeven. 

Bij de bepaling van het bedrag der subsidie kan het eigen in
komen van zoodanigen minderjarige en de in artikel 374 g of artikel 
440 c van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bijdrage geheel of ten 
deele worden in rekening gebracht. 

Indien zoodanige minderjarige in een der gevallen, vermeld bij 
artikel 17 dezer wet, in een der bij dat artikel bedoelde inrichtingen 
wordt verpleegd, kan de subsidie worden vervangen door geheele 
of gedeeltelijke voldoening van Regeeringswege van de kosten van 
verpleging aldaar. 

Art. 16. 

Op schriftelijk verzoek van het bestuur eener vereeniging , stichting 
of instelling van weldadigheid, bedoeld bij de artikelen 12 en 15 
dezer wet, die blijkens schriftelijke verklaring van het bestuur hetzij 
ten opzichte van alle door haar verzorgde kinderen, hetzij alleen 
ten opzichte der minderjarigen, over wie haar overeenkomstig de 
bepaling van het eerste lid van artikel 421 van het Burgerlijk Wet
boek de voogdij is opgedragen, nadat de ouders beide of een van 
beide van de ouderlijke macht of van de voogdij zijn ontheven of 
ontzet, zich onderwerpt aan van Regeeringswege gestelde voorwaarden I 

bedoeld bij artikel 14, en op de naleving daarvan gehouden toezicht, 
bedoeld bij artikel 13 dezer wet, kan zoodanige minderjarige in 
eene daartoe bij deze wet aangewezen rijksinrichting worden opge
nomen, indien hij door zijn gedrag van een verdorven of weerbarstig 
karakter doet blijken. 

Zoodanige minderjarige kan ten allen tijde uit die rUksinrichting 
worden ontslagen, wanneer de oorzaak zijner opneming blijkt te 
zijn opgeheven of zijn lichamelijke of geestelijke toestand hem voor 
een verblijf aldaar ongeschikt blijkt te maken. 

Het genot der overeenkomstig de bepaling van het vorige artikel 
toegekende subsidie wordt geschorst gedurende den t\jd I waarin de 
minderjarige in de bij het eerste lid van dit artikel bedoelde rijks
inrichting blijft opgenomen. 

De kosten van overbrenging en terugvoering komen ten laste van 
de betrokken vereeniging , stichting of instelling van weldadigheid. 

§ IV. 

Art. 17. 

In gevallen van krankzinnigheid of ernstig zenuwlijden I van gees-
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telijke of lichamelijke gebreken, en van ernstige of besmettelijke 
ziekten, kunnen de daaraan lijdende verpleegden in de tuchtscholen 
en in de rijksopvoedingsgestichten naar krankzinnigengestichten, 
ziekenhuizen of andere inrichtingen, bestemd tot behandeling van 
zoodanige lijders, worden overgebracht en aldaar tijdelijk op 's Rijks 
kosten worden verpleegd. 

Art. 18. 

'l'en aanzien van jeugdige personen, die, overeenkomstig de be
paling van artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht ter beschik
king der Regeering gesteld, in een rijksopvoedingsgesticht of elders 
worden verpleegd, kan ten allen tijde worden beschikt, dat de voor
ziening van Regeeringswege in de opvoeding voorwaardelijk of on
voorwaardelijk is geëindigd, wanneer persoonlijke of zakelijke om
standigheden hen betreffende daartoe aanleiding geven. 

Het voorwaardelijk ontslag is ten allen tijde herroepbaar ingeval 
de ontslagene zich slecht gedraagt of in strijd handelt met de in 
zijnen ontslagbrief uitgedrukte voorwaarden. 

Op de voorwaardelijk ontslagenen wordt van Regeeringswege toe
zicht gehouden. 

Art. 19. 

Aan verpleegden in de tuchtscholen kan bij vertrek en aan ver
pleegden in de rijksopvoedingsgestichten of elders, die overeenkom
stig de bepaling van artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht ter 
beschikking der Regeering zijn gesteld, bij het voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk eindigen van de voorziening van Regeeringswege in 
de opvoeding, van Rijkswege reisgeld of reisgelegenheid worden ver
strekt, indien de stand hunner uitgaanskassen het niet mogelijk of niet 
wenschelijk maakt, dat daaruit zoodanige uitgaven worden bestreden. 

§ V. 

Art. 20. 

De opdracht aan eene vereeniging , stichting of instelling van wel
dadigheid bedoeld bij artikel 12 dezer wet; het bevel tot opneming 
in en dat tot ontslag uit een rijksopvoedingsgesticht, bedoeld bij 
artikel 16 dezer wet; de beschikkingen tot toekenning van subsidie, 
bedoeld bij de artikelen 12 en 15 dezer wet; alsmede de beschik
kingen omtrent overbrenging, b.edoeld bij artikel 17 dezer wet, en 
omtrent voorwaardelijk en onvoorwaardelijk eindigen van de voor
ziening van B.egeeringswege in de opvoeding, bedoeld bij artikel 18 
dezer wet, gaan uit van den Minister van Justitie, gehoord het 
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Algemeen Oollege van Toezicht, Bijstand en Advies, en zooveel 
noodig, maar door tusschenkomst van dit Oollege, de Oommis1liên 
van Toezicht, bedoeld in artikel 5 dezer wet, en de voogdtjraden, 
bedoeld bij artikel 385b V:1n het Burgerlijk Wetboek. 

Art. 21. 

Het beheer en de inrichting der tuchtscholen en der rijksopvoedings
gestichten; de voorwaarden beioeld bij de artikelen 12 en 15; het 
toezicht bedoeld bij artikel 13 en de wijze van bepaling en van toe
kenning der subsidie, bedoeld bij de artikelen 12 en 15 dezer wet; 
de toepassing van de maatregelen, bedoeld bij artikel 12, artikel 
16 en artikel 18 dezer wet, alsmede de functiên van het Algemeen 
Oollege van Toezicht, Bijstand en Ad vies en de wijze, waarop deze 
worden uitgeoefend, worden n:1ar de beginselen dezer wet nader 
geregeld bij eenen algemeenen maatregel van bestuur. 

Art. 22. 
De vaststelling van huishoudelijke reglementen voor de tuehtscholen 

en voor de rijksopvoedingsgestichten en de nadere regeling der func
tiên V:1n de Oom missiën van Toezicht en der wijze, waarop deze 
worden uitgeoefend, geschiedt naar de beginselen dezer wet door 
den Minister van Justitie, het Algemeen College van 'roezicht , Bijstand 
en Advies gehoord. 

Slotbepaling. 

Art. 23. 

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven op het Loo, den 12den Februari 1901. 

De Minister van Justitie, 

(get). COll'!' v. D. LINDEN. 

(get.) WILHELMIN A. 

N.B. Het aanvankelijk ingediend Ontwerp wordt hierna aangeduid 
met 0, het Gewijzigd ontwerp met G. O. 
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STREKKING EN VORM VAN HET WETSONTWERP. 

Memorie van Toelichting. 

Het onderhavig wetsontwerp sluit zich aan bij het ontwerp van wet 
tot wijziging en aanvulling van het Burgerlijk Wetboek op het stuk 
van ouderlijke macht en voogdij, en bij dat tot wijziging en aanvul
ling van het Wetboek van Strafrecht, 1 het Wetboek van Strafvorde
ring en eenige daarmee samenhangende wetten, op het stuk van het 
straffen en de strafrechtspleging ten aanzien van jeugdige personen. 
Het strpkt tot vaststelling der beginselen, waarnaar de uitvoering van 
bij die ontwerpen voorgeschreven dwangopvoeding , voor zooveel noodig, 
zal worden geregeld. 

Verslag van de Tweede Kamer. 

§ 3. Eenige leden konden zich niet vereenigen met den vorm van 
dit wetsontwerp. Het is verdeeld in artikelen, die, hoewel slechts 23 
in getal, weder z~jn gebracht onder vijf paragrafen. Waartoe die ver
deeling in paragrafen dient, is niet duidelijk. Zij hebben geen opschrift 
en kunnen dus niet dienen tot aanwijzing van groepeeringen. 

De 2 verdeeling in paragrafen dient om het overzicht te verge
makkelijken. In een paragraaf zijn telkens de op gelijksoortige 
onderwerpen betrekking hebbende artikelen bijeen gebracht. De 
inhoud van elke paragraaf is in de Memorie van Toelichting om
schreven. Opschriften, welke uitvoerig zouden moeten zijn, zijn 
weggelaten om wijdloopigheid te vermijden, terwijl de groepeering 
ook zonder dien duidelijk spreekt. 

1 [De geschiedenis hiel'V8n in deel V.] 
2 [Hier wordt in herinnering gebracht (Zie bI. 499 sub 1I), dat het antwoord der He

geering op het verslag van de Tweede Kamer met inspringende regels is gedrukt.] 
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Memorie van Toelichting. 
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Dwartgopvoeding in het algemeen en in het ontwel·p. In het algemeen 
vindt strafrechtelijke dwangopvoeding toepassing in gevallen, waarin 
blijkt van verwaarloozing van 'personen van jeugdigen leeftijd uit door 
hen begane strafbare feiten, handelingen of gedragingen, waarvoor 
volwassenen straf zouden beloopen, en in gevallen, waarin door jeug
dige personen del-gelijke feiten zijn bedreven, zonder dat daanüt ver
waarloozing blijkt; terwijl civielrechtelijke dwangopvoeding zich richt 
tegen verwaarloozing, tegen verkflerde en gewild-slechte leiding, en 
ook tegen ondoeltreffende en ongewild-gebrekkige leiding van jeugdige 
personen, zonder dat door hen bedreven straf bare feiten daarvan ge
tuigenis afleggen. De dwangopvoeding , waarvan de uitvoering door dit 
ontwerp in beginsel wordt geregeld, geldt jeugdi!!"e personen, die zich 
aan eenig strafbaar feit hebben schuldig gemaakt, alsmede kinderen, 
die ongevoelig blijken te zijn voor de gewone tucht. van huis en school; 
en ze omvat niet alleen maatregelen van opvoeding in volstrekt be
perkten zin, doch tevens een als maatregel van opvoedkundigen aard 
te qualificeeren strafmiddel (tuchtschool). Het ontwerp laat dus ter 
zijde, behoudens de bepaling van artikel 15, de eene der twee cate
gorien, waarin ieugdige personen, als subject van dwangopvoeding in 
haar uitgebreide beteekenis, veelal worden onderscheiden - doch 
waartusschen de grenslijn geenszins vast en scherp staat aangegeven
namelijk diegenen, die de overheid in bescherming heeft te nemen, 
omdat de natuurlijke beschermers hun taak als zoodanig niet of slecht 
vervullen; ten bAhoeve van deze categorie treft reeds het wetsvoorstel 
tot wijziging van het burgerlijk wetboek op het stuk van ouderlijke 
macht en voogdij de noodige voorziening. 

Volgens de beginselen, welke den ' ondergeteekende bij het regelen 
dezer materie hebben geleid, meel' uitvoerig in de Memorie van Toe
lichting op het wetsontwerp 1 tot wijziging van het Wetboek van Straf
recht en van dat van Strafvordering uiteengezet, zullen de verwaarloosde 
kinderen, wier ouders ontzet of ontheven zijn van het ouderlijk gezag 

I [De geschiedenis hiervan in deel V.] 
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of de voogdij, worden toevertrouwd aan voogden, waarvoor in de eerste 
plaats gerekend wordt op liefdadige instellingen en vereenigingen , ter
wijl de kinderen, die zich schuldig gemaakt hebben aan strafbare feiten, 
worden toevertrouwd aan de leiding van staatsambtenaren, hetzij om 
te worden opgevoed, hetzij om, zonder de opvoeding uit het oog te 
verliezen, te worden gestraft. 

De twee categorien, verwaarloosde en schuldige kinderen, die beide 
aan dwangopvoeding worden onderworpen, zijn echter door het feit 
alleen der straf bare handeling niet voldoende gekenmerkt, want deze 
handeling is in vele gevallen niet meer dan een toevallig incident. 
Vandaar dat een nadere schifting, op ervaring gegrond, mogelijk moet 
zijn en ten slotte de verdeeling hierin haar beslag krijgt, dat de kinde
ren met bijzonder verdorven, weerbarstig of gevaarlijk karakter aan den 
Staat, de overige aan particuliere zorg worden toebedeeld; terwijl dan 
de maatregel, die hoofdzakelijk straf bedoelt, uitsluitend in staatsin
richtingen wordt ten uitvoer gelegd. Tevens wordt echter de gelegenheid 
geopend, om ook in deze laatstbedoelde inrichtingen, de tuchtscholen, 
op te nemen kinderen, voor wie op verzoek der ouders of voogden 
een tijdelijke strenge tucht noodzakelijk wordt geacht. 

Het aannemen van één stel beginselen voor dwangopvoeding van de 
twee straks omschreven groepen van personen van jeugdigen leeftijd, 
namelijk schuldigen aan eenig strafbaar feit en verwaarloosden, die 
zonder overtreding der strafwet toch een gevaarlijken aanleg open
baren, zal zeker geen bedenking ontmoeten. Immers, al moet het al 
of niet begaan van een straf baar feit door het kind van invloed zijn 
op de behandeling "in foro", het verrichten eener onder het bereik der 
strafwet vallende handeling of gedraging heeft geen waarde, om als 
maatstaf eener onderscheiding van beginselen voor de opvoedkundige 
behandeling te kunnen dienen en een dergelijke onderscheiding te kunnen 
wettigen. 

Hetzelfde geldt ook van hen, die dool' de overheid door plaatsing 
in een tuchtschool worden gestraft en van hen, wier plaatsing, bij 
ernstige misdraging, door ouders of voogden wordt verlangd, want in 
beide gevallen is het doel het kind door strenge tuchtmiddelen tot beter 
inzicht en onderwerping aan orde en gezag te brengen. 

Over het verschillend karakter van de verpleegden in de tuchtscholen 
en de rijksopvoedingsgestichten is reeds in het ontwerp tot wijziging 
van het Wetboek van Strafrecht het noodige gezegd. 

De vraag kan zich echter voordoen, of uit practisch en paedagogisch 
oogpunt het gestelde doel wel bereikbaar schijnt. In de tuchtscholen 
zullen opgenomen worden de kinderen en jeugdige personen, die ge
straft worden, d. w. z. zij, die schuldbesef en onderscheidingsvermogen 
genoeg hebben, om de straf als straf te gevoelen. De feiten, waarvoor 
straf wordt opgelegd, zullen overeenkomstig de toenemende ontwikke
ling ruimer in aantal zijn, naar mate de leeftijd der delinquenten 
hooger klimt. Doch het zijn altijd betrekkelijk lichte vergrijpen; licht, 
niet uitsluitend naar hunne theoretische onderscheiding, maar concreet 
naar de omstandigheden, waaronder het feit bedreven werd. Het zijn 
feiten, die noch tegen het karakter noch tegen den aanleg van het kind 
ernstige bedenkingen doen rijzen. Er is dus geenerlei vrees, dat bij 
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behoorlijke groepeering der delinquenten de tuchtschool niet volkomen 
aan haar doel zou kunnen beantwoorden. 

Niet zoo gunstig schijnt het te staan met de vooruitzichten van 
hen, die voor de rijksopvoedingsgestichten hestemd zijn. Want deze 
bevolking zal bestaan uit de perverse en zeer achterlijke kinderen en 
jeugdige personen, en de twijfel schijnt gerechtigd of het aangaat, ge
lijkelijk naar het opvoedingsgesticht te verwijzen jeugdige personen, 
die zich aan de zwaarste misdrijven hebben schuldig gemaakt, en kin
deren, die veel minder ernstige feiten bedreven, maar wier achterlijk
heid of bekrompenheid eene bijzondere opvoeding schijnen te wettigen. 
Toch mist deze twijfel ten slotte een goeden grond. Wel zal ten aanzien 
dezer opvoedelingen eene groepeering noodzakelij k zijn, doch er zijn ook 
geen gewichtige bezwaren tegen hare doorvoering. Want deze groepeering 
behoeft in geen en deele verband te houden met de vele schakeeringen, 
waarin het misdrijf zich voordoet. Paedagogisch staat het vast, dat de 
hervorming van abnormale of verdraaide karakters niet gemakkelijker 
wordt, indien kunstmatige groepen worden gevormd. Inderdaad moet 
ieder individueel geval individueel worden behandeld, maar dit beginsel 
geldt evenzeer ten aanzien van schijnbaar gelijksoortige als van schijn
baar ongelijksoortige afwijkingen, en de algemeene voorwaarden voor 
psychisch herstel zijn voor heterogene verschijnselen dezelfde. Onge
twijfeld zal streng moeten worden gewaakt tegen geestelijke besmetting 
en zal eene scheiding tusschen de meest perverse karakters en de overige 
noodig zijn. Eveneens zal gelet moeten worden op de bijzonder aan
stekelijke verschijnselen, zooals die J welke met sexueele onreinheid in 
verband staan. Doch overigens is er geen bezwaar van practischen of 
paedagogischen aard, om onder verlichte leiding en voortdurend toe
zicht kinderen en jeugdige personen, die geheel verschillende feiten 
bedreven, onder hetzelfde dak te vereenigen en aan eenzelfde regime 
van tucht en opvoeding te onderwerpen. Het is intusschen onmisbaar, 
dat, gelijk in het voorgedragen stelsel het geval is, zij, die de opvoeding 
regelen, ook den tijd bepalen, wanneer de verbetering is voltooid, en 
anderzijds over ruimte \·an tijd beschikken, om systematisch het gestelde 
doel te benaderen en geduldig in het moeilijke werk te volharden. 

Dat vele opvoedelingen toch weerbarstig zullen blijven tegen alle 
aangewende middelen en ten slotte als onverbeterd of onverbeterlijk 
zullen moeten worden ontslagen, is niet twijfelachtig. Maar anderzijds 
zullen zeker vele andere gered en behouden worden, die in de ge
vangenis zouden verkommeren of in de maatschappij zouden te gronde 
gaan. En allen zullen eene behandeling hebben genoten overeenkomstig 
hun leeftijd en de levensbehoefte van het kind, dat nimmer leiding, 
zorg en opvoeding ontbeert, zonder schade en jamm.er. 

De drie vOI·men van dwangopvoeding. De drie vormen der dwangopvoeding 
zijn de verpleging in het huisgezin, de verpleging in een particulier 
gesticht, de verpleging in een rijksgesticlJt. 

De eerste vorm is uit den aard der zaak niet voor alle kinderen, 
die zich aan overtreding der strafwet hebben schuldig gemaakt, geschikt. 
Voor kinderen met een verdorven en gevaarlijk karakter zal een strenger 
toezicht in het publiek belang geboden zijn, dan in het huisgezin kan 
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worden verwacht. Strenge tuchtmiddelen mag bovendien de Staat niet 
toestaan dan aan zijn eigen, verantwoordelijke ambtenaren. 

Voor een aantal andere kinderen daarentegen is opvoeding in een 
gezin, theoretisch althans, de meest gewenschte. Het kind vindt een 
thuis met de liefde en de zorg, die alleen het familieleven schenken 
kan; het blijft in de maatschappij en volgt de ontwikkeling van gewoon 
in het leven opgroeiende kinderen. Maar hier tegenover doet zich als 
ernstig bezwaar in de praktijk de groote moeilijkheid voor, inderdaad 
geschikte gezinnen te treffen. Gezinnen, waar niet een materieel voor
deel het motief der opname vormt, waar werkelijk gAlegenheid en lust 
tot opvoeding aanwezig zijn, waar vooral ook affectie kan gegeven worden. 
Een uiterst zorgvuldige keuze van het gezin en degelijk toezicht op de 
behandeling zijn dan ook volstrekt noodzakelijk. zal deze vorm van 
v6rpleging met goede verwachting en met gegrond vertrouwen kunnen 
worden toegepast. Hierbij moet voorts niet uit het oog worden verloren, 
dat het kind zich niet op eIken leeftijd en niet in elk gezin aan de 
omgeving zal assimileeren; en ook, dat eenig gevaar van bederf, van 
besmetting door het opgenomen kind voor de kinderen van het gezin 
zelf in het leven wordt geroepen. 

Ook de tweede vorm, de verpleging in particuliere gestichten, heeft 
groote voordeelen. Het particulier initiatief kiest zich een naar eigen 
krachten en inzichten beperkt terrein, impliceert persoonlijke toewijding 
en zelfopoffering; is vrij in de opneming harer verzorgden, in de keuze 
harer verzorgers en in de toepassing harer middelen, en kan met name 
aan het godsdienstig element in deze of gene bepaalde richting een 
grooten of zelfs overwegenden invloed toekennen. Bij éen krachtig par
ticulier initiatief is een specialisatie van de verschillende inrichtingen 
mogelijk, die bij de rijksopvoedingsgestichten nimmer zal zijn te be
reiken . Doch ook deze vorm kan alleen worden toegelaten, waar noch 
gevaar voor de maatschappij voorhanden, noch st.renge tucht nood
zakelijk is. 

De derde vorm, verpleging in rijksgestichten , is in theprie de minst 
gelukkige del' drie, waar ze de boven omschreven voordeelen mist of 
althans niet in dezelfde mate bezit, maar is daartegenover in de prak
tijk degene, die de meeste zekerheid biedt en over de ruimste hulp
middelen beschikt voor een doelmatige behandeling en opleiding. Boven
dien leent zij zich het best voor de toepassing van een regime van strenge 
tucht. 

In de krachtige beweging der laatste jaren ten gunste van dwang
opvoeding , als middel van preventie en van repressie tegen de crimi
naliteit van jeugdige personen, tellen alle drie de vormen hunne over
tuigde voorstanders. Doch de meeningen staan niet meer scherp tegen
over elkaar, de stemmingen zijn niet meer uitsluitend vóór den een en 
of den anderen vorm. Er valt integendeel een vrij algemeene strooming 
waar te nemen, om van de drie vormen te zamen gebruik te maken, 
en wel door aan het particulier initiatief in de eerste twee vormen 
ruimte te laten en steun te verleen en , en den derden vorm aanvullend 
te laten werken. 
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Voorloopig Verslag der Eerste Kamer. 

VOO1'bel'eiding van het ontwel']J. De 
vraag, of dit ontwerp kan beschouwd 
worden als eene rijpe vrucht, werd 
door vele leden ontkennend beant
woord. Eenige hadden diezelfde vraag 
reeds willen stellen bij de behande
ling van het wetsontwerp, houden
de wijziging der strafbepalingen in 
de strafrechtspleging van jeugdige 
personen, daar genoemd ontwerp 
zoodanig verband houdt met deze 
wetsvoordracht, dat het een zonder 
het ander doelloos zoude zijn, al
thans goen volledig effect kan heb
ben. 

Vrij algemeen toch was men 
van oordeel, dat de voorbereiding 
van het ontwerp zeer veel te wen
schen overlaat, met name ten aan
zien van de vaststelling van het 
College van toezicht, bijstand en 
advies en de inrichting der Tucht
school. 

Regeeringsantwoord. 

[BijJ de behandeling van dit ont
werp van wet in de afdeelingen 
der Kamer [isJ de vraag voorop
gesteld of het kan worden beschouwd 
als een rijpe vrucht. Vele leden 
hebben haar ontkennend beantwoord 
van oordeel als zij waren, dat de 
voorbereiding, met name ten aan
zien van de vaststelling van het 
College van toezicht, bijstand en 
advies en van de inrichting der 
tuchtschool, zeer veel te wenschen 
overliet. 

De ondergeteekende kan dit ant
woord niet onderschrijven. Reeds 
dadelijk niet omdat hij niet ge
heel zeker is van de bedoeling der 
gestelde vraag. 

Meende men te mogen verwach
ten een definitieve beslissing over 
de beste methode van opvoeding 
van jeugdige delinquenten of over 
de beste classificatie van tot vrij
heidstraf veroordeelde kinderen en 
de beste paedagogische hulpmid

delen bij toezicht en leiding in het werk te stellen? Deze verwachting 
zoude stellig illusoir moeten worden geacht. Juist op dit gebIed is 
van definitieve beslissing geen sprake. Zoo ergens, dan behoort hier 
ervaring de leermeesteresse te zijn en zal men aldoende moeten leeren 
den besten weg te vinden, die het beoogde doel bereikt. Zoude, dus 
veroorlooft de ondergeteekende zich te vragen, het beeld eener rijpe 
vrucht wel juist zijn toegepast? be voorgestelde maatregelen mogen 
niet het laatste woord zijn der zich nog steeds ontwikkelende weten
schap van straftoepassing en · opvoedkunde. Zij beloven niettemin een 
rijken oogst van kinderen verbeterd en behouden, die onder het thans 
vigeerende stelsel verdorven worden en verloren gaan voor de Maat
schappij. 

Maar zeer stellig beantwoordt de ondergeteekende bovengestelde 
bedenking ontkennend, indien er mede bedoeld wordt twijfel te oppe
ren of do voorgestelUe maatregelen wel in overeenstemming zijn met 
wat wetenschap en ervaring op dit oogenblik hebben geleerd en of wel 
in ons volk de voorwaarden aanwezig zijn, die voor een vruchtbare 
werking van het stelsel onmisbaar mogen worden geacht. 

Want indien er iets als vaststaande mag worden aangenomen in 
den voortdurenden strijd der meeningen over de beste wijze van be
handeling der verwaarloosde en misdadige jeugd, dan is het wel dit, 
dat verschillp.nde groepen, naar haren aard onderscheiden, verschillende 
bebandeling eischen. Daaruit vloeit allereerst de noodzakelijkheid voort 

88 
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om de veelomvattende taak te verdeelen tus~chen overheid en parti
culier initiatief, in de verwacht.ing, door de ervaring gewettigd, dat 
verschillende vormen van opvoeding zich zullen aanpassen aan de be
hoeften. Gestichten van verschillende gezindheden en met verschillend 
karakter zullen evenzeer als vereenigingen tot verzorging in het gezin 
met de Regeering moeten zamen werken tot hetzelfde gemeenschappe
lijk doel. Juist uit deze vrijheid, mits behoorlijk gesteund en geleid, 
zal een levendige wedijver kunnen ontstaan, die onmisbaar is voor 
ontwikkeling en vooruitgang en niet alleen de dwangopvoeding in enge
ren zin maar ook eenerzijds de vrijwillige verpleging en anderzijds de 
strafrechtelijke maatregelen zal ten goede komen. 

Maar ook dit mag als zeker worden aangenomen, dat in ons volk 
de noodzakelijke voorwaarden van zoodanig stelsel aanwezig zijn. Immers 
daarvoor borgen niet alleen de levendige belangstelling door jonge ver
eenigingen als Pro Juventute in het lot der verwaarloosden aan den 
dag gelegd maar ook reeds menige andere stichting en instelling die 
blijkens talrijke adressen slechts op betere wetgeving, meerdere vrijheid 
van beweging en ondersteuning wachten om met kraC'ht het werk der 
opvoeding ter hand te nemen of voort te zetten. 

In deze opzichten mag dus het wetsontwerp niet als onrijpe vrucht 
worden gekenschetst. 

[Het vervolg van dit Verslag en Antwoord komt voor onder de 
rubriek ,Stelsel van de wet", hierna bI. 521.] 
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WIJZE VAN REGELING IN HET BUITENLAND, 

Memorie van Toelichting. 

Buitenland. Dit denkbeeld [zie het slot van bI. 512] treedt duidelijk te 
voorschijn in de laatst getroffen wettelijke regeling der dwangopvoeding , die 
van Noorwegen, de wet van 6 Juni 1896 betreffende de behandeling van 
verwaarloosde kinderen. Deze wet kent de onderbrenging in een huisgezin 
of in een kinderhuis ( .. Barnehjem") of dergelijke inrichting, de opneming 
in een gewoon opvoedingsgesticht (~Skolehjem") en de opzending naar 
een opvoedingsgesticht van een streng karakter, benevens de plaatsing 
(van korten duur) in een tuchtschool (:0 Tvangskole") , al naar gelang van 
leeftijd, zedelijken toestand, algemeen gedrag en bijzonder strafbaar 
feit der kinderen en jeugdige personen. De statuten van het kinderhuis 
of dergelijke inrichting - particuliere instellingen - vereischen de Konink
lijke goedkeuring. Op de daarin en de in huisgezinnen ondergebrachte 
kinderen moet door een mede hiertoe door de wet in het leven geroe
pen autoriteit (gemeentelijke voogdijraden) regelmatig toezicht worden 
gehouden. De staat heeft te zorgen, dat gewone opvoedingsgestichten 
aanwezig zijn, doch deze kunnen particuliere of ook gemeentelijke 
instellingen wezen, waarvan dan de statuten de Koninklijke goedkeu
ring moeten verkrijgen en de inrichting aan nader voorgeschreven be
palingen muet voldoen. De oprichting van opvoedingsgestichten van 
strenger karakter heeft de Staat zelf te bewerkstelligen. De aanstelling 
der hoofden van opvoedingsgestichten geschiedt door den Koning of 
vereischt 's Konings bekrachtiging. Het toezicht op de opvoedingsge
stichten van den Staat wordt door den Koning, over particuliere en 
gemeentelijke opvoedingsgestichten bij de (Koninklijk goedgekeurde) sta
tuten nader geregeld. De tuchtscholen worden van wege de gemeenten 
opgericht en beheerd; de statuten vereischen de goedkeuring des Konings; 
toezicht wordt uitgeoefend dool' schoolautoriteiten. De kosten worden 
gedragen deels door de gemeenten, deels door den Staat, met een be
perkte verplichting van de ouders tot restitutie. 

Ook in de regeling del' dwangopvoeding in Belgitl, waar de wet van 
27 November 1891, tot beteugeling van landlooperij en bedelarij, ge
wijzigd en aangevuld bij de wet van 15 Februari 1897, voorloopig 
de materie grootendeels beheerscht, is de straks bedoelde strooming 
weer te vinden. De kinderen, die ter beschikking der Regeering zijn 
gesteld, hetzij na het begaan van bepa.alde stra.fbare feiten I waarvoor 
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zij niet worden veroordeeld, hetzij na het bAgaan van andere straf bare 
feiten, waarvoor zij veroordeeling en straf hebben ondergaan - in beide 
gevallen krachtens uitspraak van den rechter --, hetzij zonder een straf
baar feit te hebben begaan, op verzoek van het dagelijksch bestuur 
del' gemeente met toestemming der ouders ter zake van verwildering 
of verwaarloozing, worden aanvankelijk geplaatst in een der opvoedings
gestichten van den Staat· (:.écoles de bienfaisance") naar gelang van 
bun leeftijd en van de aanleiding tot hun opzending. Vandaar is voor
waardelijk of ook onvoorwaardelijk ontslag mogelijk, teruggave aan de 
ouders of uitbesteding hetzij bij particulieren (landbouwer of am bachts
man) hetzij in een openbare of bijzondere inrichting van opvoeding en 
onderwijs; dit laatste, plaatsing in een bijzonder gesticht, intusschen 
slechts met toestemming van ouders of voogden. Toezicht op de aldus 
uit de opvoedingsgestichten van den Staat ontslagenen wordt gehouden 
hetzij vanwege het publiek gezag, hetzij, namelijk wat de bij private 
personen uitbestede kinderen betreft, door particuliere vereenigingen , 
de zoogenaamde »comités de patronage", die intusschen in geregeld 
contact staan met den Minister van Justitie. De kosten der dwangop
voeding komen, behoudens enkele bijzondere gevallen (dat namelijk door 
eene gemeente een bijdrage van de ouders gestipuleerd is), ten laste 
van den Staat of van de betrokken gemeenten. 

In Engeland, in dezen de andere landen vooruit en gewoonlijk ten 
voorbeeld gesteld, bestaat reeds sedert eenige tientallen van jaren een 
zich geleidelijk ontwikkelend systeem van dwangopvoeding , dat aan dui
zenden van kinderen ten goede is gekomen, en waaraan een daling 
van het cijfer der criminaliteit, als benijdenswaardig resultaat, pleegt 
te worden toegeschreven. Het systeem, uit particulier initiatief ont
sproten, berust bijna geheel op particulieren arbeid, naar regelen en 
onder toezicht van den Staat, en kent overwegend gewicht toe aan den 
tweeden vorm, bovengenoemd. De drie soorten van gestichten, de zoo
genaamde »Reformatory Schools" (en »'rraining Ships"), »lndustrial 
Schools" en »Truant Schools" , waarheen kinderen, die voor een ernstig 
strafbaar feit zijn veroordeeld, die verlaten, verwaarloosd of zedelijk 
verwilderd zijn, die weerbarstig van aard, strenge tucht behoeven, 
voor langer of korter tijd worden verwezen, zijn bijna allen opgericht 
en worden grootendeels in stand gehouden door particulieren, vereen i
gingen of lichamen. Zij hebben te voldoen aan algemeene voorwaarden, 
door de Regeering gesteld, en zich te onderwerpen aan voortdurend 
toezicht, door de Regeering uitgeoefend; zij worden daartegenover van 
Staatswege gesubsiditlerd. Overgang uit de eene school naar de andere 
is mogelijk en komt vooral uit de :t Truant Schools" (kort verblijf met 
strenge tucht), en ook uit de »Reformatory Schools", naar de :olndustrial 
Schools" veelvuldig voor. Van opleiding in oen vak wordt bepaaldelijk 
in de :0 lndustrial Schools" ernstig werk gemaakt. De uit deze scholen 
ontslagen kinderen blijven nog een paar jaren onder het toezicht van 
het bestuur der school. Het bestuur is gerechtigd kinderen voorwaar
delijk te ontslaan en bij vertrouwde personen onder te brengen, hen 
in de leer te doen, in den handel, in een ambacht of in een ander 
beroep, hen in dienst te laten gaan of ook hen te laten emigreeren; 
dit laatste intus&chen slechts met toestemming del' Regeel'ing . Het aan-
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tal der bovenbedoelde gestichten in Engeland en Schotland bedraagt 
niet minder dan ongeveer 220, waarvan ongeveer 50 • Reformatory -" , 
ongeveer 150 »Industrial-" en ongeveer 20 »Trnant-Schools". 

Over de resultaten van het Engelsche stelsel heerscht groot verschil 
van gevoelen. Met name wordt ernstig geklaagd over het bederf, dat 
in vele particuliere gestichten voortwoekert tengevolge van de opname 
van kinderen met verdorven karakter. Vergeten mag ook niet worden, 
dat naast deze particuliere gestichten nog altijd de gevangenis en het 
werkhuis ook voor kinderen openstaan, en behalve door streng politie
toezicht ook door lichaamsstraffE~n tegen overtreding der strafwet wordt 
gewaakt. 

In Duitschland kan dwangopvoeding , opgenomen in een tweetal ar
tikelen van het algemeen Wetboek van Strafrecht (§§ 55 en 56) en 
nader ontwikkeld in verschillende, in aansluiting daaraan gemaakte, 
wetten in de afzonderlijke Staten, zoo wel in Staats- als in particuliere 
gestichten ten uitvoer worden gelegd, terwijl ook van huisgezin verpleging 
gebruik kan worden gemaakt. 

Zoo bepaalt de Pruisische wet van 13 Maart 1878 (gewijzigd in 1881 
en 1884) betreffende de verzorging van verwaarloosde kinderen, dat de 
provincie heeft te zorgen voor de oprichting van openbare opvoedings
gestichten, voorzoover aan dwangopvoeding onderworpen kinderen niet 
in daartoe geschikte gezinnen kunnen worden opgenomen of aan parti
culiere vereenigingen of inrichtingen kunnen worden toevertrouwd. Slechts 
in enkele landen bestaan één of meer Staatsgestichten ; daarentegen is 
het aantal particuliere inrichtingen talrijk; de meeste kinderen schijnen 
echter bij voorkeur in huisgezinnen te worden ondergebracht. 

In Frankrijk heeft zich de verpleging in het huisgezin van aan dwang
opvoeding onderworpen kinderen in de laatste jaren uitgebreid. Daar
naast bestaat de verpleging in particuliere gestichten, wier aantal in
tusschen schijnt te verminderen. Ook zijn, als aanvullenderwijze , eenige 
Staatsgestichten voorhanden, die geacht kunnen worden een strenger 
karakter te dragen. Talrijke particuliere vereenigingen bemoeien zich 
met de crimineele en verwaarloosde jeugd, en trachten zoo veel mogelijk 
vervolging en veroordeeling te voorkomen, en toepassing te verkrijgen 
van dwangopvoeding , in den vorm van plaatsing in het huisgezin of 
in een particuliere inrichting. Het officillele lichaam der :0 Assistance 
publique" verleent zijn medewerking bij de ten uitvoer legging dezer 
vormen van dwangopvoeding . Van Regeeringswege wordt toezicht uit
geoefend en kan aan particuliere vereenigingen en gestichten subsidie 
worden verleend. 
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STELSEL VAN DE WET. 

( Tuchtscholen, Rijksopvoedingsgestichten.) 

Memorie van Toelichting. 

H et systeem van het ontwel']J. Het in dit ontwerp neergelegd stelsel 
omvat de drie vormen [zie bI. 511 en 512] der dwangopvoeding : de ver
pleging in rijksgestichten als hoofdvorm , die in particuliere inrichtingen en 
in het huisgezin als nevenvormen. In geval van krachtige en degelijke wer
king van het particulier initiatief bestaat intusschen de mogelijkheid, dat 
juist deze twee laatste vormen de meeste toepassing zullen vinden. Er
kenning en waardeering van de groote beteekenis en van de belang
rijke voordeelen van particuliere bemoeienis ten behoeve der misdadige 
en verwaarloosde jeugd eenerzijds, besef van de ernstige verplichtingen 
van den Staat ten opzichte der hem ter verbetering en opvoeding toe
vertrou wde jeugdige personen anderzgds, hebben voorgezeten bij het 
ontwerpen van het voorgestelde syEteem. Dit beoogt het particulier 
initiatief te bevorderen, doelmatige aansluiting en samenwerking van 
particuliere met Staats-zorg in het leven te roepen, en aan de parti
culiere bemoeiingen een zoo ruim veld open te stellen, als het gevoel 
van zijn verantwoordelijkheid den Staat slechts toelaat. 

Het matig subsidil!eren van particuliere gestichten en vereenigingen 
is in dit stelsel zooal niet noodzakelijk, dan toch in hooge mate wen
schelijk. Niet alleen omdat het billijk is, dat de Staat een deel der 
kosten draagt van dwangopvoeding , onverschillig of deze dwangopvoeding 
door den burgerlijken of door den strafrechter is bevolen, maar ook 
omdat zonder deze bijdrage te vreezen is, dat al te zeer op de rijks
opvoedingsgestichten zal worden gesteund en de groote voordeelen van 
het particulier initiatief niet in de praktijk zullen worden verkregen, 
en eveneens omdat een gebrekkige of bekrompen verzorging door parti
culieren de preventieve werking der thans voorgedragen maatregelen 
zou verzwakken en vele verwaarloosden als schuldigen toch in de rijks
opvoedingsgestichten terecht zou brengen. Ongetwijfeld moet ook wor
den gevreesd, dat, indien uit gebrek aan middelen de particuliere ver
pleging niet aan redelijke eischen voldoet, de rechter huiverig zal zijn, 
de ont:.::etting of ontheffing uit te spreken, en het doel, dat de Staat 
zich stelt, althans ten deele niet zal worden bereikt. 

Dool' de ontzetting of ontheffing van het ouderlijk gezag of de voogdg 
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wordt beslist, dat het kind beter opgevoed en verzorgd behoort te 
worden, dan tot dusver geschiedt. Dat het kind aan betere hoede zal 
worden toevertrouwd, wordt dool' de bepalingen van het ontwerp tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek [nu de wet van 6 Februari 
1901, Stb. nO. 62] voldoende voorzien. Hierdoor is echter de plicht, 
dien de Staat dool' zijn ingrijpen op zich laadt, niet geheel vervuld. 
Immers het verwaarloosde of verlaten kind is in den regel van alle 
middelen verstoken, die voor zijne opvoeding en verzorging onontbeer
lijk zijn. El' mag op gerekend worden, dat de particuliere weldadigheid 
zijn verpleging zal overnemen en de voogden van art. 421 van het 
Burgerlijk Wetboek bereid zullen zijn in het noodige te voorzien. Doch 
hAt ware onbillijk en niet afdoende, uitsluitend op deze liefdadigheid 
te steunen. Want, waal' de bijzondere liefdadigheid in velerlei richting 
werkzaam is, is ook haar vermogen ten slotte beperkt, en mag de 
Staat een last, door zijn daad in het leven geroepen, niet geheel op 
de schouders van enkelen afwentelen. Het best is, eenerzijds de groote 
voordeelen en de opwekkende kracht van het particulier initiatief niet 
prijs te gaven, en anderzijds dat initiatief te steunen, opdat het zich 
des te zekerder en hoopvoller kunne ontwikkelen. Bovendien wordt door 
dezen steun de mogelijkheid geschapen van strengel' eischen en nauw
keuriger contröle, dan anders mogelijk zou zijn. 

Van daal' dat voorgesteld wordt aan vereenigingen en instellingen, 
die zich aan te stellen voorwaarden wenschen te onderwerpen, eene 
subsidie te verleenen. Deze voorwaarden moeten van dien aard zijn, 
dat zij het particulier initiatief niet belemmeren, dat zij dus geen in
vloed uitoefenen op de richting van de opvoeding, maar uitsluitend 
betreffen eischen van hygiënischen en algemeen paedagogischen aard, 
voorzorgen van veiligheid en humaniteit j terwijl voor een behoorlijke 
naleving moet kunnen worden gewaakt. Het Engelsche stelsel, dat bijna 
geheel op het particulier illitiatief rekent, heeft evenzeer de subsidie 
onder dergelijke, bepaalde voorwaarden en toezicht als onmisbare aan
vulling erkend. 

Kan geen del' in andere landen vigeerende stelsels, hetzij met het 
oog op daaraan eigene leemten, hetzij met het oog op het verschil in 
verhoudingen en toestanden, hier worden gevolgd, wel hebben ze tot 
voorlichting voor het geheel en tot voorbeeld voor menig onderdeel 
kunnen strekken. 

Krachtens de bepaling van artikel 39bis van het ontwerp tot wijzi
ging van het Wetboek van Strafrecht [nu de wet van 12 Februari 1901 , 
Slb. nO. 63] worden de tel' beschikking der Regeering gestelde jeugdige 
personen in een rijksopvoedingsgesticht geplaatst, opdat aldaar, of na 
een verblijf van eenigen tijd aldaar, op andere wijze in hun opvoeding 
worde voorzien, en zulks ten hoogste totdat zij den leeftijd van 23 
[in de aangeha.alde wet: 21] jaren zullen hebben bereikt. De rijksop
voedingsgestichten vormen derhal ve de basis der in dit ontwerp voor
gestelde regeling. Zij hebben, althans aanvankelijk, op te nemen alle 
ter beschikking der Regeering gestelde jeugdige personen, d. w. z. per
sonen van jeugdigen leeftijd, die wegens het plegen van een strafbaar 
feit voor den rechter gebracht, naar diens oordeel behoefte bebben aan 
opvoeding van Staatswege. De grond van dit oordeel zal zijn de toestand 
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van verwaarloozing, verwildering of verdorvenheid van het kind met 
of zonder toedoen van zijn omgeving, de noodzakelijkheid of wensche
lijkheid het kind althans voor geruimen tijd te onttrekken aan die om
geving, die hetzij onwillig, hetzij onmachtig is, een deugdelijke of ecn 
voor hem passende leiding te geven. 

Het rijksopvoedingsgesticht nu kan hetzij het kind behouden, totdat 
het Of den leeftijd van 23 jaren heeft bereikt, Of wel eerder geschikt 
wordt geacht, om in de maatschappij terug te keeren j hetzij het kind 
na eenigen tijd aan particuliere handen ter verdere opvoeding toever
trouwen. Het ligt in de bedoeling, dat tot dit laatste zoo spoedig en 
zooveel mogelijk zal worden overgegaan, zoodllot eigenlijk alleen de kinderen, 
die alsnog of bij voortduring bijzonder toezicht en tucht blijken t.e be
hoeven, meer geruim en tijd in de rijksopvoedingsgestichten verblijven. 

Het rijksopvoedingsgesticht zal niet dan in bijzondere gevallen (achter
lijkheid en late opzending, groote perversiteit,) zijne verpleegden tot 
aan den 23-jarigen leeftijd. behoeven en behooren te behouden. Het 
streven moet zijn, hen zoodra mogelijk in de maatschappij te doen te
rugt.reden, hetzij, wanneer de omstandigheden zich daartoe leenen (bijv. 
bij dienstneming in het leger of bij de vloot, emigratie) voor goed, 
met definitief ontslag, hetzij op proef met voorwaardelijk ontslag. 

Indien voorwaardelijk ontslagenen toonen alsnog ongeschikt te zijn 
voor een ordelijk leven in de maatschappij, dienen zij naar het rijks
opvoedingsgesticht te worden teruggebracht. Hetzelfde behoort te ge
schieden met hen, die, na een aanvankelijk verblijf aldaar, aan de 
hoede van particulieren toevertrouwd, alsdan wegens hun aard of gedrag 
alsnog nader toezicht en tucht blijken te behoeven. 

De in rijksgestichten te plaatsen jeugdige personen dienen op zoouanige 
wijze over de verschillende inrichtingen van dien aard te kunnen wor
den verdeeld, dat eene schadelijke of gevaarlijke vermenging van de 
onderscheidene elementen, met name van ouderen en jongeren, van 
kwaad- en goedgezinden , van meer en minder verdorvenen zooveel 
doenlijk wordt vermeden. 

De Regeering kan de verdere opvoeding der te harer beschikking 
gestelde jeugdige personen slechts tegen behoorlijke waarborgen voor 
eene degelijke behandeling aan particulieren toevertrouwen. Het ontwerp 
zoekt deze waarborgen vooreerst hierin, dat de Regeering zich niet met 
afzonderlijke personen, doch alleen met lichamen, met vereeenigingen, 
stichtingen of instellinglln, die rechtspersoonlijkheid bezitten, in ver
binding stelt, voorts daarin, dat de Regeering bepaalde eischen voor 
de verpleging en opleiding stelt en harerzijds daarop toezicht doet uitoefenen. 

Het voorhanden zijn van dezelfde waarborgen is de voorwaarde voor 
de straks besproken opneming in rijksopvoedingsgestichten van zich 
misdragende minderjarigen, waarover na ontheffing of ontzetting der 
ouders aan een vereeniging, stichting of instelling de voogdij is op
gedragen. 

Het overdragen der verdere opvoeding van aanvankelijk in het rijks
gesticht opgenomen jeugdige personen aan particuliere vereenigingen , 
die eigen gestichten kunnen bezitten of wel uitbesteding kunnen toe
passen, opent de gelegenheid ook van verpleging in het huisgezin ge
bruik te maken. Deze vorm van dwangopvoeding leent zich niet tot 
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een rechtstreeksche toepassing door de Regeering; hij vereischt de mede
werking van vertrouwde, verantwoordelijke tusschenpersonen, die met 
locale verhoudingen en toestanden, personen en omstandigheden uit 
eigen aanschouwing bekend zijn en blijven. Bet behoeft wel nauwelijks 
vermelding, dat de voorwaarden door de Regeering te stellen en het 
toezicht op de naleving daarvan door de Regeering uit te oefenen ook 
de huisgezinnen en de verpleging aldaar moeten betreffen. 

Doch ook bij het voorwaardelijk ontslag kunnen naar omstandigheden 
voorwaarden gesteld worden van verblijf en toezicht, die voor de terug
keer in de maatschappij een geleidelijken overgang vormen en tie geheele 
zelfstandigheid of terugkeer onder het ouderlijk gezag zullen voorbereiden. 
Daartoe zal van de kennis en den invloed van de raden van voogdij 
en van de met hen in verband staande vereenigingen een ruim gebruik 
kun nen worden gemaakt. 

Behalve het rijksopvoedingsgesticht kent het ontwerp nog een ander 
rijksgesticht : de tuchtschool. Deze maakt eigenlijk geen deel uit van het 
stelsel van dwangopvoeding. Immers het wetsontwerp tot wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht rangschikt de interneering in een tuchtschool 
onder de straffen. Over het karakter van dit strafmiddel is aldaar [zie 
daarover in deel V] het noodige vermeld. In dit ontwerp wordt de 
stichting van deze scholen bevolen. Wat de uitwerking van het beginsel 
betreft kan naar de bet.reffende artikelen en het daar aangeteekende 
worden verwezen. 

De tuchtschool is mede de aangewezen inrichting, bedoeld bij de 
artikelen 357 en 442 van het Burgerlijk Wetboek. zooals die luiden 
volgens het meergenoemde ontwerp tot wijziging van dat wetboek, om 
op te nemen de kinderen, wier vastzetting voor bepaalden tijd ten 
vel'zoeke hunner ouders of voogden door den burgerlijken rechter is 
bevolen. Over het karakter van dezen maatregel is boven [bI. 510] 
reeds het noodige opgemerkt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

§ 1. Door leden, die overigens het voorstel om voor de verzorging 
van kinderen in particuliere gestichten uit 's Rijks schatkist subsidie 
te verleenen zeer waardeerden, werd teleurstelling geuit over de wijze, 
waarop de Minister zich op bladz. 5 [hiervoor blz. 518] der Memorie 
van Toelichting uitlaat over de plaats, welke de verpleging in parti
culiere gestichten en in het huisgezin in zijn stelsel van dwangopvoe
ding behoort in te nemen. Op blz. 3 [hiervool' blz. 512] der Memorie 
is, zeer te recht, de verpleging in het huisgezin vooropgesteld en de 
verpleging in een particulier gesticht in de tweede plaats genoemd, 
terwijl eerst in de derde plaats gewag wordt gemaakt van verpleging 
in een Rijksgesticht. Daar verklaart de Minister met zoovele woonien, 
dat er eene vrij algemeene strooming valt waar te nemen om van de 
drie vormen van dwangopvoeding gebruik te maken, en wel door aall 
het particulier initiatief in de eerste twee vormen ruimte te laten 
en steun te verleen en en den de/·den V01'm aanvullend te laten we/,leen. 
Maar hiermede is in lijnrechten strijd wat op bladz. 5 [hiervoor blz. 
518] over het stelsel van het wetsontwerp gezegd wordt. Daar leest 
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men, dat dit· stelsel omvat de verpleging in Rijksgestichten als hoo/d
vO/'m, die in particuliere gestichten en in het huisgezin als nev/mvor
men. Deze leden meenden, dat verpleging in particuliere gest.ichten en in 
het huisgezin ook bij dwangopvoeding hoofdzaak behoort te zijn, omdat 
die verpleging veel meer waarborg geeft voor belangelooze toewijding, 
dan verpleging in een Rijksinrichting. De dwangopvoeding moet ten 
doel hebben de kinderen te genezen en niet te straffen. 

Dat de opvoeding in de Rijksopvoedingsgestichten nog steeds, ook 
na de aaugebrachte verbeteringen, te wenschen overlaat, was het ge
voelen van verscheidene leden. Enkelen meenden zelfs dat in die gestich
ten de kinderen niet zelden mishandeld worden en dat daar niet vol
doende tegen onzedelijke gewoonten van de verpleegden gewaakt wordt. 

Anderen betoogden, dat, meer dan tot dusverre geschiedt, gezorgd 
behoort te worden voor de aanstelling van geschikt personeel. Bij de 
benoeming van onderwijzers aan de Rijksopvoedingsgestichten, en ook 
aan de tuchtscholen, dient niet enkel op bekwaamheid gelet te worden, 
maar vooral of zij hart voor kinderen hebben en geschiktheid om hen 
tot ordelijke burgers op te leiden. Voorts werd aangevoerd, dat bij de 
aanstelling van ambtenaren en beambten niet altijd met de vereischte 
zorg wordt gehandeld. Voorbeelden van benoeming van geheel onge
schikte personen ontbreken niet.. De Minister zelf moet ten deze zien 
door de oogen van anderen; hij zelf kan onmogelijk nagaan, of de hem 
voorgedragen personen de noodige geschiktheid bezitten. Daarom is het 
van groot belang de wijze van benoeming zoo goed mogelijk te regelen. 
Sommigen wensebten, dat alle benoemingen, ook van directeurs en direc
trices, zouden geschieden op eene aanbeveling van de Commissie van Toe
zicht of van het Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies, 
met vrijheid van den Minister om daarvan af te wijken. Het voorschrift 
van art. 5, vierde lid, kwam hun niet voldoende voor. 

Verder werd betoogd, dat in de Rijksopvoedingsgestichten te weinig 
gedaan wordt voor het onderwijs en te veel wordt overgelaten aan be
waarders. Te Alkmaar zijn slechts vier externe onderwijzers. In de ver
schillende gestichten zijn de klassen te groot; er zitten ook leerlingen 
van zeer verschillenden leeftijd in dezelfde klasse. Bovendien wordt 
niet genoeg gelegenheid tot ontspanning gegeven. Men wees er op, dat 
het vóór alles noodig is de verpleegden bezig te houden. 

Ook werd de aandacht gevestigd op het ontbreken van deskundig 
schooltoezicht. Onder vigueur van de wet op het lager onderwijs van 
1857 was het onderwijs in gevangenissen en gestichten aan het gewone 
schooltoezicht onderworpen, maar de wet van 17 Augustus 1878 (Staats
blad nO. 127) onttrok in art. 15 de scholen in gevangenissen, die van 
11 Juli 1884 (Staatsblad nO. 123) ook de scholen in de Rijksopvoe
dingsgestichten aan dat toezicht. Men wenschte dat deze scholen weder 
onder het gewone schooltoezicht gebracht zouden worden en, in ver
band daarmede, dat zij zouden worden geplaatst onder het Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken. Dit laatste achtten anderen niet wenschelijk, 
Ten aanzien van het toezicht op het onderwijs scheen het enkelen vol
doende in het Algemeen College van Toezicht, Bijst.and en Advies ook 
onderwijsspecialiteiten , bijv. inspecteurs van het lager onderwijs, op 
te nemen. 
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Overigens werd nog aangedrongen op de vaststelling eener bepaling, 
dat in Rijksopvoedingsgestichten en tuchtscholen geen geneeskundige 
operati1ln mogen plaats hebben dan met toestemming van de ouders 
van den verpleegde, dien het geldt. 

Ten aanzien van de op te richten tuchtscholen werden nadele in
lichtingen verzocht. Sommigen begrepen niet welk karakter die scholen 
zullen moeten hebben, waar zij eenerzijds als school opvoedend, ander
zijds als strafinrichting afschrikwekkend zullen moeten werken. Boven
dien zal eene goede imichting der seholen zeer moeilijk zijn, waar de 
een er voor korten, de ander er voor langen tijd zal geplaatst worden 
en waar de een er zal komen na reeds een en ander geleerd te hebben 
en de ander zonder eenig onderwijs genoten te hebben. In de behoeften 
aan onderwijs van personen van zoo uiteenloopenden leeftijd en ont
wikkeliug zou, naar men meende, slechts kunnen worden voorzien door 
aanstelling van een zeer uitgebreid onderwijzend personeel. Men wenschte 
eene beschrijving van de inrichting der tuchtscholen te ontvangen, 
en te weten, hoe de opvoeding en behandeling der verpleegden zal 
worden geregeld en welke soort van personeel daarbij zal worden aan
gesteld. 

De teleurstelling, door leden geuit over de wijze, waarop de 
Minister zich op bladz. 5 [hiervoor bI. 518] van de Memorie van 
Toelichting uitlaat over de plaats, welke de verpleging in particu
liere gestichten en in het huisgezin in zijn stelsel van d wangop
voeding behoort in te nemen, en de meening dezer leden, dat deze 
uitlating in lijnrechten strijd zou zijn met 's Ministers woorden 
omtrent de vormen van dwangopvoeding in het algemeen op bladz. 3 
[hiervoor bI. 512] dier Memorie, schijnen den ondergeteekende te 
moeten berusten op een misverstaan van de beide plaatsen, gelezen 
buiten haar verband, en wel vooral van de aangehaalde woorden 
:0 hoofd vormen" en »neven vormen" ter eerstgenoemd er plaatse ge
bezigd. Nog daargelaten, dat van strijd in den hier bedoelden zin 
van tegenspraak bezwaarlijk sprake kan zijn, waar de Memorie van 
Toelichting op bladz. 3 handelt over de dwangopvoeding in het 
algemeen en op bladz. 1) over de dwangopvoeding , zooals zij in 
het ontwerp is geregeld, bestaat er ook zelfs geen strijd in den 
zin van afwijking tusschen de op bladz. 5 aangegeven hoofdtrekken 
van het stelsel van het ontwerp en de op bladz. 3 beschreven 
strooming, en is er dan ook geen reden voor de bovenbedoelde 
teleurstelling. Immers de Memorie van Toelichting spreekt zeer 
duidelijk de strekking uit van het ontwerp, de verpleging in een 
rijksgesticht tot het noodzakelijke te beperken, o. m. terzelfder 
plaatse op bladz. 5: "dit (het systeem van het ontwerp) beoogt 
het particulier initiatief te bevorderen, doelmatige aansluiting en 
samen werking van particuliere met Staatszorg in het leven te 
roepen, en aan de particuliere bemoeiingen een zoo ruim veld 
open te stellen, als het gevoel van zijne verantwoordelijkheid den 
Staat slechts toelaat"; alsook op pag. 6 [hiervoor bI. 520]: 
»het ligt in de bedoeling, dat tot dit laatste (het kind na eenigen 
tijd aan particuliere handen ter verdere opleiding toevertrouwen) 
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zoo spoedig en zoo veel mogelijk zal worden overgegaan, zoodat 
eigenlijk alleen de kinderen, die alsnog of bij voortduring bijzon
der toezicht en tucht blijken te behoeven, meer geruimen tijd in 
de rijksopvoedingsgestichten verblijven". Blijkt alzoo het ontwerp 
inderdaad uit te gaan van de verwachting, dat "bij krachtige en 
degelijke werking van het particulier initiatief" (Memorie van Toe
lichting, bladz. 5) de vormen: verpleging in particuliere gestich
ten en in het huisgezin .. feitelijk de meeste toepassing zullen vin
den" (Memorie van Toelichting terzelfder plaatse) of de hoofdzaak 
zullen zijn, zooals bovenbedoelde leden zich uitdrukken, dit neemt 
niet weg, dat fm'meel deze vormen de neven vorm , verpleging in 
een rijksgesticht de hoofdvorm moest worden genoemd; waal' in
gevolge de bepaling van het eerste lid van art. 39 bis van het Wet
boek van Strafrecht, zooals dat luidt volgens het wetsontwerp nO. 3\ 
r wet van I~ Febr. 1901 Stb. nO. 63] de ter beschikking der 
Regeering gestelde kinderen in een rijksopvoedingsgesticht worden 
geplaatst, ten einde aldaar of later op andere wijze in hunne 
opvoeding worde voorzien. 

Dat de opvoeding in de Rijksopvoedingsgestichten in geen enkel 
opzicht te wenschen overlaat, zou de ondergeteekende niet durven 
beweren. Een uitspraak van zoodanigen aard zal trouwens geen en
kel ernstig denkend man omtrent een onder zijn opperbeheer ge
stelden tak van dienst willen geven. Maar dat de toestand in de 
Rijksopvoedingsgestichten, mede ten gevolge van de bijzondere 
zorg daaraan sedert verscheidene jaren vanwege zijn Departement 
besteed, de uiterst moeilijke omstandigheden, waaronder zij wer
ken, in aanmerking genomen, inderdaad zeer bevredigend mag 
worden genoemd en een zeer waardeerende beoordeeling verdient, 
is zijne gevestigde overtuiging. De meening van enkelen, dat in 
die gestichten de kinderen niet zelden mishandeld worden en dat 
daar niet voldoende tegen onzedelijke gewoonten van de verpleeg
den gewaakt wordt, eene dool' geenerlei feitelijk gegeven of reden 
gestaafde uitspraak, is ongegrond en acht hij beslist onjuist. 

Met betrekking tot het personeel dier gestichten wordt voorts 
gezegd, dat voorbeelden van benoeming van geheel ongeschikte 
personen niet ontbreken; maar in het verslag ontbreken die voor
beelden, zood at de ondergeteekende onbekend blijft met de bedoel
de ge vallen en met de gronden van het oordeel. Bet gezegde 
geeft hem intusschen aanleiding om er op te wijzen dat in de 
laatste jaren belangrijke mutatie in het personeel der Rijksop
voedingsgestichten heeft plaats gegrepen, waaronder met het oog 
op mindere geschiktheid. Hieruit moge worden afgeleid, dat van
wege de administratie geenszins alleen of in de eerste plaats op 
bekwaamheid, maar eveneens en zooveel mogelijk op geschiktheid 
wordt gelet. Aan de leden, die betoogden, dat meer dan tot dus
ver geschiedt, gezOl gd behoort te worden voor de aanstelling van 
geschikt personeel, dat bij de aanstelling van ambtenaren en be
ambten niet altijd met de vereischte zorg wordt gehandeld, was 
het zeker niet bekend, dat voor nieuw in dienst tredende ambte
naren bij gevangenissen en aanverwante gestichten een proeftijd 
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van doorgaans een jaar wordt toegepast, voor en aleer definitieve 
aanstelling plaats heeft, en dat bovendien aan sollicitanten 
naar bepaalde betrekkingen bij de rijksopvoedingsgestichten, welke 
daartoe aanleiding en gelegenheid geven, een vergelijkend examen 
naar bekwaamheid en geschiktheid wordt afgenomen. Dergelijke 
maatregelen leveren naar de meening van den ondergeteekende 
meer waarborgen op voor zoovoel mogelijk juiste benoemingen, 
dan het door sommige leden bedoelde stelsel van aanbevelingen. 
Deze laatste kunnen niettemin van groot nut zijn, vooral in den 
vorm van gemotiveerde adviezen, zooals zij thans bij het gevangenis
wezen van de Colleges van Regenten plegen te worden ingewonnen. 
Hiertoe geeft art. 5, vierde lid, van het ontwerp op alleszins 
voldoende wijze de gelegenheid, ook ten opzichte van benoemingen 
van directeuren en directrices. 

De verder omtrent de Rijksopvoedingsgestichten met name ten 
opzichte van het onderwijs gemaakte opmerkingen naar eisch te 
beantwoorden, zou een volledige uiteenzetting vorderen van de 
taak dezer gestichten onder de thans bestaande wetgeving en van 
de tegen woordige. Van meening dat het hier niet de plaats en 
thans niet de tijd is voor zoodanige uiteenzetting, veroorlooft hij 
zich te volstaan met de verklaring, dat hij in het algemeen het 
volkomen eens is met de strekking dier opmerkingen en dat deze 
dan ook te zijner tijd ten behoeve del' inrichting van nieuwe en 
der wijziging der inrichting van bestaande gestichten van tucht 
en opvoeding, als gevolg der onderhavige wetsontwerpen, van wege 
het Algemeen College van Toezicht, Bbstand en Advies zoowel 
als van wege zijn Departement nader zullen worden overwogen. 
Ter voorkoming van misverstand meent hij echter op deze verkla
ring nog enkele opmerkingen te moeten laten volgen. In de uren, 
waarop de verpleegden geen schoolonderwijs ontvangen zijn zij daarom 
niet overgelaten aan bewaarders; maar van die uren wordt een 
zeer groot gedeelte besteed aan het ambachtsondel'l'icht, dat eene 
belangrijke plaats in de opleiding inneemt. N iet alleen in het rijks
opvoedigsgesticht te Alkmaar, maar ook in die te Doetinchem en 
Avereest zijn viel' onderwijzers werkzaam; en niet alleen de onder
wijzers, maar alle ambtenaren zijn extern, terwijl de woningen 
van den directeur en, althans te Doetinchem en te Alkmaar, ook 
van den adjunct-directeur in of aan het eigenlijke gestichtsgebouw 
zijn gelegen. De eerste indeeling in de schoolklassen van nieuwe 
verpleegden, die op eIken dag en op eIken leeftijd tot 16 jaren 
kunnen inkomen, moet geschieden naar hunne verstandelijke ont
wikkeling bij hun opneming. Tot het aanvragen van meer onder
wijskrachten zal de ondergeteekende niet aarzelen over te gaan, 
zoodra hem daarvan ne wenschelijkheid onder normale omstandig
heden, thans dool' de verbouwing van het gesticht te Doetinchem 
niet aanwezig, zal zijn gebloken. 

Het denkbeeld, om het schoolonderwijs in de Rijksopvoedings
gestichten - en zeker ook in de tuchtscholen - onder het gewone 
schooltoezicht te brengen en de scholen in die gestichten onder 
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken te plaatsen, vindt bij 
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den ondergeteekende geen instemming. Nog daargelaten het bezwaar 
onder het eene Departement te stellen een onderdeel van een tak 
van dienst, welke in zijn geheel staat onder het opperbeheer van 
een ander Departement en het gevaar, dat in vergelijking met 
normale schooltoestanden niet voldoende zou kunnen worden gelet 
op de bijzondere toestanden en bijzondere eischen in en van eerst
genoemde inrichtingen, aan het gewone schooltoezicht als zoodanig 
niet in hun geheel bekend, kan het oogmerk der voorstellers van 
het denkbeeld eenvoudiger en beter worden bereikt door in het 
Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies onderwijs
specialiteiten , bijv. inspecteurs, op te nemen, zooals door andere 
leden wordt aanbevolen. 

Aan den aandrang tot vaststelling eener bepaling, dat in de 
Rijksopvoedingsgestichten en tuchtscholen geene geneeskundige 
operatilin mogen plaats hebben dan met toestemming van de ouders 
van den verpleegde, dien het geldt. kan niet worden voldaan. 
Wat de tuchtscholen aangaat, is eene dergelijke bepaling in het al
gemeen overbodig, omdat de verpleegden niet ter beschikking der 
Regeering gesteld en slechts voor betrekkelijk korten tijd opgeno
men, aan geene operatilin zullen behoeven te worden onderworpen 
zonder voorafgaand overleg met ouders of voogden, tenzij in hoogst 
bijzondere en zeldzame gevallen van onverwijlde noodzakelijkheid 
en dan zou de bepaling slechts belemmerend en zeer nadeelig kun
nen werken. Wat de Rijksopvoedingsgestichten betreft, zou het, 
de spoedeischende gevallen nog daargelaten, niet bestaanbaar zijn 
met de verantwoordelijkheid der Uegeering voor de te harer be
schikking gestelde kinderen, aldaar opgenomen, wanneer zij het 
welbegrepen belang, naar het oordeel van bevoegde deskundigen, 
van een verpleegde opofferde aan bekrompen inzichten of ook 
baatzuchtige bedoelingen van ouders, waarvan helaas de voorbeel
den niet ontbreken. 

BijzonderhedeD omtrent de inrichting en den gang van zaken 
der op te richten tuchtscholen lateD zich thans nog niet geven. 
De inwendige organisatie dezer gestichten vereischt nadere over
weging en onderzoek, waarvoor bij den tegenwoordigen stand der 
zaak de tijd nog niet gekomen is. Dat onderzoek zal, onder meer, 
gelijksoortige instellingen in het buitenland moeten omvatten, zoo 
de »Reformatory" en »Industrial schools" in Engeland en wellicht 
de :.Tvangskole" in Noorwegen. opdat van elders toegepaste in
zichten en opgedane ervaringen profijt. zal kunnen worden getrok
ken. Wat het karakter aangaat, zal de tuchtschool eene op zich 
zelf staande inrichting zijn, waarin het gedurende betrekkelijk 
korten tijd van zijn vrijheid beroofde kind door gestrenge tucht 
tot het besef der noodzakelijkheid van onderwerping aan de zede
lijke en maatscha.ppelijke orde wordt gebracht. Die tucht gepaard 
aan vrijheidsberooving zal zonder in overdrijving te vervallen aan 
de straf een voldoend afschrikwekkend karakter verleenen. Onder
wijs zal echter een belangrijk element der behandeling moeten 
vormen, vooreerst omdat ieder kind behoefte beeft aan onderwijs 
en het onderwijs derhalve ook in dit bijzonder geval onontbeerlijk 



---- ----- ~. -~---- - ~ 

TUCHTSCHOLEN, RIJKSOPVOEDINGSGESTICHTEN. 527 

is tot bereiking van het doel der bestraffing j ten andere opdat 
niet door de vrijheidsberooving, meer dan noodzakelijk, de geregelde 
gang van het reeds genoten onderwijs worde gestoord. Niet zoozeer 
uitgebreidheid als wtll zoo veel mogelijk paedagogische bekwaam
heid van het personeel zal worden vereischt. Zoo wel tot gemeen
schappelijke behandeling van verpleegden als tot afzondering van 
groepen en individuen zal gelegenheid moeten bestaan. 

§ 2. Naar sommiger meening getuigt het wetsontwerp van eene te 
ver gedreven zucht naar centralisatie van macht in de handen der Regee
ring. Dit blijkt reeds uit de artt. 21 en 22, volgens welke omvang
rijke en gewichtige regelingen zullen geschieden bij algemeenen maat
regel van bestuur. Deze leden waren van meening, dat althans sommige 
van de regelingen, in art. 21 genoemd, in deze of eene andere wet 
behoOl'en te worden opgenomen. 

Het wetsontwerp zelf maakt, zooals het nu luidt, de Regeering tot 
heer en meester over jeugdige personen . Volgens art. 15 worden de 
voorwaarden, waaraan de particuliere gesticht.lln zich t,e onderwerpen 
hebben om subsidie te kunnen verkrijgen, van Regeeringswege vastge
steld, en de verpleegden, die volgens art. 12 naar een particulier ge
sticht zijn overgebracht, blijven niettemin tot de bevolking der Rijks
opvoedingsgestichten behooren. Aan de Regeering is blijkens art. 20 de 
keuze van het gesticht, waar een te harer beschikking gesteld persoon 
zal worden verpleegd, geheel overgelaten. Zij zal daarbij rekening kun
nen houden met de godsdienstige gezindte van dien persoon, maar zij 
behoeft dat niet te doen. De ouders hebben geen recht van medespreken , 
zelfs niet wanneer zij de voorkeur geven aan plaatsing in een Rijksop
voedingsgesticht, waar art. 7 ten minste nog waarborgen geeft voor 
het geven van godsdienstonderwijs. Men wees in verband met het voor
afgaande op artt. 4 en 5 der Fransche wet van 19 April 1898 SUl' 

la répression des violences , voies de fait, actes de cruauté et attentats 
commis en vers les enfants, volgens welke .. dans tous les cas de délits 
ou de crimes, commis pal' enfants ou SUl' des enfants" niet de Regee
ring, maar de rechter bepaalt, waar het kind zal worden verzorgd. 
Zulk eene regeling gaf, meende men, meer zekerheid, dat bij de aan
wijzing van een gesticht ook op de godsdienstige gezindte der kinderen 
zou worden gelet. Eenigszins zonderling vond men het, dat de Minister 
in de Memorie van Toelichting, waar hij over de verpleging van kin
deren in Frankrijk spreekt, van bovengenoemde wet geen gewag maakt, 
terwijl de Pruisische wet wel wordt vermeld. 

Deze leden wenschten, dai de macht der Regeering ten aanzien van de 
verzorging der jeugdige personen zou worden beperkt en meer aan 
wettelijke regelen zou worden gebonden. Aan tusschenkomst van alge
meene of bijzondere commissi1!n van toezicht hechtte men ten deze geene 
beteekenis, waar deze commissi1!n slechts een adviseerend karakter zul
len verkrijgen. 

Van zucht naar centralisatie van macht in de handen der Re
geering is de ontwerper der onderhavige regeling van de dwang
opvoeding zich waarlijk niet bewust geweest en zich evenmin be-
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wust geworden door de in het Verslag aangegeven voorbeelden 
waaruit naar sommiger meening zoodanige , zelfs te ver gedreven, 
zucht zou blijken. Het verwijt van centralisatie is wel het laatste 
wat ondergeteekende had verwacht. Indien de beteekenis der woor
den hem niet te eenenmale ontsnapt, is de bevoegdheid, om in 
allerlei vormen van de medewerking van bijzondere personen en 
instellingen partij te trekken, het tegendeel van centralisatie. Het 
neerleggen der beginselen in eene wet en het uitwerken der regels 
voor de toepassing daarvan in een algemeenen maatregel van be
stuur is een vorm van wetgeving die evenzeer centralisatie als 
decentralisatie kan beoogen. De vorm bepaalt den inhoud niet. 
Deze vorm van wetgeving is niet alleen zeer gebruikelijk maar 
bovendien aangewezen, waar het eene nieuwe organisatie geldt, 
welke zich niet dan ten koste harer gewnde ontwikkeling geruimen 
tijd vooruit aan enge banden laat leggen. 

Dat de eindbeslissing omtrent de plaatsing der hiel' bedoelde 
jeugdige personen aan de Regeering moet verblijven is het nood
zakelijk uitvloeisel van het hoofdbeginsel, dat deze ter beschikking 
der Regeering worden gesteld, om van harentwege te worden op
gevoed. Men schijnt te vergeten dat het hier geldt de dwangop
voeding van jeugdige misdadigers. Aan de ouders, wien de opvoe
ding noodgedrongen moest worden ontnomen, de beslissing te 
laten waar hunne kinderen moeten worden opgevoed, ware theoretisch 
moeilijk te verdedigen en practisch moeilijk uit te voeren. De 
overheid kan niet de dienaar zijn van den bijzonderen persoon. 

Welke is overigens de strekking der opmerking, dat het wets
ontwerp de Regeering heel' en meester maakt over jeugdige per
sonen? De Regeering is uitvoerder der wet. Haar gezag is geen 
willekeur. Het is beperkt door den aard der opgedragen functiën. 
Waar het doel der wet d uidelij k i8, is argwaan dat dit doel zal 
worden miskend, vrees voor misbruik. Is daarvoor grond? Boven
dien is het gezag, zooveel praktisch mogelijk was door de wet 
zelve beperkt. Men wijst er op dat volgens art. 15 de voorwaar
den, waaraan particuliere gestichten zich te onderwerpen hebben, 
om subsidie te kunnen verkrijgen, van Regeeringswege worden 
vastgesteld. Men ziet echter over het hoofd, dat art. 14 den aard 
dezer voorwaarden omschrijft. In de voorgeschreven maatregelen 
van bestuur zullen nog nadere beperkingen worden vastgelegd. 

De instelling van een onafhankelijk lichaam, waarvan het hoo
ren verplicht is gesteld, geeft waarborgen voor een wel gemoti
veerde beslissing. Hecht men aan deze voorlichting geene waarde, 
omdat zij slechts een adviseerend karakter draagt dan miskent 
men, naar het den ondergeteekende voorkomt, de groote kracht, 
welke het advies van onafhankelijke en ervaren personen noodwen
dig uitoefent, en ziet over het hoofd den machtigen invloed eener 
voortdurende contrOle. De geheele regeling getuigt van de bedoe
ling, om zooveel mogelijk en noodig overleg te plegen. Ten over
vloede zij hier nog herinnerd aan de verklaring, in de Memorie 
van Toelichting op bladz. 13 gegeven, dat de godsdienstige gezindte 
waarin het kind overeenkomstig den wensch zijner ouders of voog-
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den moet worden opgeleid, een eerste plaats heeft in te nemen 
onder de verschillende omstandigheden, waarmede bij de plaatsing 
der betrokken kinderen rekening moet worden gehouden . 

Eene regeling, als in Frankrijk bij de aangehaalde wet van 19 
April 1898 getroffen, zou niet passen in het stelsel van dwangop
voeding , door den ondergeteekende in dfl wetsontwerpen 31 en 32 
neergelegd. Dit stelsel verdient zijns inziens reeds daarom de voor
keur, omdat het de verdeeling der kinderen over rijksgestichten 
en particuliere vereenigingen naar meer en betere gegevens doet 
geschieden dan waarover de rechter in het geding kan beschikken. 
Ook geeft juist deze regeling, waarbij de beslissing omtrent de 
plaatsing aan de verantwoordelijke Regeering wordt opgedragen, 
meer zekerheid, dat o. m. op de godsdienstige gezindte der kin
deren zal worden gelet, dan die waarbij deze aan den niet of al
thans in geheel anderen zin verantwoordelijken rechter zou worden 
opgedragen. Vond men het eenigszins zonderling , dat de Minister 
in de Memorie van Toelichting wel gewag maakt van de Pruis
sische wet van 1876. doch niet van de bovenaangehaalde Fransche 
wet, zonderlinger ware bet toch zeker geweest, indien de Memo
rie, die in Februari 1898 zijn Departement verliet de evenbedoel
de Fransche wet, van April 1898 dateerend, wel had vermeld. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(13 Juni 1900.) 

De heer VAN KOL: Het beginsel waarvan dit wetsontwerp uitgaat, getuigt -
ik erken het gaarne - van een hoog standpunt. De Minister wil geen geo(l1I!Jenis
straf, die demoraliseerend wel'kt, maar het voorkomen van de slechte gevolgen 
daarvan voor de kindel'en, die mannen en vrouwen der toekomst j hij wil .. iet stroj/en, 
maal' genezen, niet wreken, doch behoeden voor den val. 

Het stl'even in dit wetsontwerp neergelegil, heeft de Minister in de Memorie van 
Toelichting op welsprekende wijze aangetoond. Hij wil de oOlozaken opspOl'en die 
den mensch tot misdadiger vormen , een strafstelsel toepassen, waarbij verbetering 
van de individuen op den voorgl'ond staat en wil kwade neigingen ondel'drukken, 
herhaling van het misdrijf vool'komen, het zedelijk bewustzijn ontwikkelen, om van 
den jeugdigen misdadiger te maken een braaf mensch. Voor de krachtigste kiem 
del' misdaden en van de vel'waarloozing van het kind, voo I' de sociale misstanden 
heeft ook deze Minister volgens de Memol'ie van Toelichting een open oog. De 
Minister heeft dus zijn instemming betuigd met de nieuwste theorieën op dit ge
bied j en de vel"antwoordelijkheid van het kind beperkt achtende, aan de bestrijding 
del' overtredingen van jeugdige personen minuer het karakter van straf willen op
leggen dan wel een soort van tucht, lieftit opvoed middel. 

Aan die dwangopvoeding, die in vel'schillende vormen kan plaats hebben, stelt 
de Minister eveneens zeel' hooge eischen" Is het kind niet al te verdorven, dan wil 
hij gezinsverpleging, een methode waa"romtrent in ons land al te weinigen er
varing bezitten om el' over te kunnen oOl'deelen, Is het kinil iets meel' verdol'ven 
en wordt meel' toewijding, meel' specialisatie noodig geacbt, dan wenscht hij ge
bruik te maken van pal,ticuliere gestichten. 

Wanneer andere hulpmiddelen en stt'engere tucht noodzakelijk blijken, wil de 
Minister als uiterste redmiddel het Rijksopvoedingsgesticht in werking doen treden, 
Daal' echtet· alle kinderen die tel' beschikking van de Regeering gesteld worden 

34 
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zonder uitzondm'ing in een R!jksopvoedingsgesticht lange I' of kOl'ter tijn moeten vel'blijven, 
is dit de basis, de spil waal'om het geheele wetsontwel'p dl'aait, Hiel' is echtel' al 
dadelijk reden van om'ust of de wel'kelijkheitl wel zoo schoon zal zijn als wij ze 
in theol'ie ons zien voorgespiegeld, Er is ont'ust of die schoone theol'jeën, waal' het 
Rijksopvoedingsgesticht de spil, de basis van vOl'mt, niet tot ellendige resultaten 
zullen leiden, De Rijksopvoedingsgestichten zullen een hooge macht, een grooten 
invloed verkt'ijgen; zij zullen el' over beslissen of een kind aan de oudel's zal 
worden tel'uggegeven en in de maatschappij terugkeeren of aan particuliel'e ver
eenigingen zal wOl'den overgelaten, dan wel of het tot den 21 jarigen leeftijd door 
den Staat in een Rijksopvoedingsgesticht zal wOl'den opgevoed, 

Bij die gewichtige taak, die reeds terstond aan de Rijksopvoedingsgestichten is 
opgelegd, missen wij de noodzakelijke gegevens, Wie zal die mOlo'ilijke splitsing in 
elk bijzonder geval beool'deelen, een splitsing, waal'van het levenslot, de toekomst 
van het kind afhankelijk kan zijn, Waal' wij l'eerls nu weten, dat in de Rijksop
voed ingsgestichten de toestanden veel te wenschen ovel'laten, is el' nog meel' reden 
tot onrust om latei', wanneel' voornamelijk pel'vel'se kinderen er in worden opge
nomen, er nieuwelingen daal'heen te zenden, Eiken dag, elke week gedul'ende 
welke zulk kind in een Rijksopvoedingsgesticht in aamaking zal komen met de 
andere kiuderen, bestaat el' ernstig gevaar voor geestelijke en lichamelijke be
smetting, die het gevolg is van het verblijf in de Rijksopvoedingsgestichten, 

Zoo optimistisch toch als de Ministm' ovel' den toestand in die gestichten denkt, 
oordeelen wij niet, En daarom stellen wij de vl'aag: Kan die moeilijke taak om 
de kindel'en in categol'ieën te splitsen, worden ovel'gelaten aan het tegenwoOl'dig 
personeel van de gestichten 7 Die taak eischt veel paedagogische kennis, vordel't 
dat men is een goed psychiater, physioloog en menschenkennel' en kan daarom 
niet wOl'den opgedl'agen aan het tegenwoOl'dige pel'soneel van de gestichten, Wie 
toch van dat personeel is in sta~t om het karaktm' van elk kind te bestudeel'en, 
om te beslissen of men te doen heeft met vel'l'egaande perversiteit dan wel of slechts 
ongelukkige omstandigheden in het spel zijn, of hier een geval is van gemis van 
zedelijke rijpheid dan wel van onvoldoend zelfbedwang 7 Wie zal daal'vool' de 
noodige gegevens verzamelen 7 In de stukken kan men dit niet vinden, en toch 
zijn die noodig omdat men wil: handhaving van de Rijksopvoedingsgestichten, Al
vorens gl'oote macht en invloed te vel'leenen aan die gestichten dient men echtel' 
te weten op welke wijze de Minister de vel'deeling tusschen gezinsverpleging, par
ticuliel'e vereenigingen of Rijksopvoedingsgestichten wil regelen, Tot heden vel'keert 
de Kamer daaromtrent in het duister, En toch zou het overweging verdienen, of, 
- waal' het zulke gewichtige zaken bet:'eft - het niet wenschelijk zou zijn om 
geheel afzondel'lijke instellingen buiten de Rijksopvoedingsgestichten in het leven 
te roepen, Instellingen die men "dool'gangshuizen" zou kunnen noemen, waarin 
mannen van studie en bekwaamheid zullen zittillg hebben, die de moeilijke taak 
zullen vel'vullen die thans wordt overgelaten aan den dil'eeteur del' Rijksgestichten 
met behulp van zijn bewaal'ders en waarvan niet veel goeds is te verwachten, 

Op bladz, 7 van de Memorie van Toelichting [hierboven bladz, 520J el'kent de 
Minister dat men moet vel'mijnen "de schadelijke en gevaal'lijke vel'menging van 
ouden en jongen, van kwaad- en goeiIgezinden, van veruol'ven en onschuldige kin
del'en", en hij begint met alle kinderen, ook die waal'van niets bekend is, in een 
Rijksopvoedingsgesticht bijeen te bl'engen, Is dat soms niet het geval, dan zou ik 
zeel' gaal'l1e vernemen op welke wijze hij dan wel die keuze, die scheiding tusschen 
de kinderen wil doen plaats hebben, 

Een tweede zaak is deze: is eenmaal beslist dat de kinderen in het Rijksop
voedingsgesticbt zullen blijven, dan b~n ik niet gerust, maal' vrees dat de schoone 
woorden die wij gelezen en gehoord hebben, zullen blijken te zijn in strijd met 
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de daad; dat de mooie theorieën zullen uitloopen op een tl'eurige wel'kelijkheid, 
Wij behoeven ons hiel' toch niet bezig te houden met gissingen; wij staan hiel' 
voor de el'val'ing, el' zijn hiel' feiten aan te halen. Zullen de schoone voorspellingen, 
omtrent die opvoedingsgestichten medegedeeld in de Memorie van Toelichting, ver
vuld worden, dan zal el' een volledige vervorming moeten plaats hebben van per
soneel en van stelsel. 

De eischen nie de Ministel' aan de opvoedingsgestichten stelt zijn viel'. Ik zal ze 
achtereen aanhalen, en dan zal het blijken dat de verkregen resultaten in fla
granten strijd zijn met de eischen die de Minister stelt, 

De Minister zegt: de kinderen krijgen daar een stelselmatige "opleiding". Maar blijkt 
dan niet reeds lang hoe ellendig de I'esultaten zijn van die vakopleiding in onze 
opvoedingsgestichten, die eenvoud ig slecht is? 

Hun opleiding is van dien aal'd, dat slechts een klein gedeelte daal'van een sober 
stuk brood met het aldaar geleel'de kan verdienen ...... . 

De tweede eisch dien de Ministel' aan de Rijksopvoedingsgestichten stelt is, 
langdurige opvoeding, Wat is echter van die opvoeding te verwachten, indien zij 
wordt toevertrouwd aan menschen zondel' paedagogische waarde, menschen van wie 
men gerust kan zeggen dat zij allerminst geschikt zijn om opvoeders in gestichten 
te zijn 7 Het zijn gepasporteel'de militairen, die zelven geen opvoeding genoten 
hebben, die hun opvoedkundige kennis in de kazel'ne hebben opgedaan en niet eens 
in staat zijn hun eigen kinderen op te voeden, laat staan de moeilijke karaktel's 
in de Rijksopvoedingsgestichten, 

Bovendien, hoe luttel is de tijd aall die opvoeding door middel van het onderwijs 
besteed door onderwijzel's die niet eens al hun tijd in de gestichten doorbrengen, 
daal' zij extern zijn. Hun aantal is vel'der veel te gering ... Verder zijn de klassen 
veel te groot en het ondel'\vijs wordt onpaedagogisch gegeven, want kindel'en van 
verschillend en leeft\id, achterlijken en vluggen, zitten op dezelfde banken, Voldoende 
deskundig schooltoezicht ontbl'eekt, want het is aan daal'toe minder bevoegde per
sonen overgelaten, 

Wil men de resultaten van de opvoeding in de Rijksopvoedingsgestichten leel'en 
kermen, dan kan ik den leden dezel' Kamer aam'aden eens een oog te slaan in de 
brochure "Ovel' de Rijksopvoedingsgestichten"; resultaten van een enquête, ingesteld 
dOOL' een commissie, benoemd door de Sociaal· Democratische Arbeiderspal·tij. Op 
bladz. 24 vindt men een bl'ief van een kweekeling, die jarenlang in een gesticht 
heeft dOOl'gebracht; die brief is vl)l spelfouten, tel'wijl van stijl in het geheel geen 
sp..ake is. Ik zal de leden niet vermoeien met de voorlezing el' van; maal' bij inzage 
zullen zij treurige staaltjes zien van de resultaten van het. onderwijs in de Rijks
opvoedingsgestichten. 

De derde eisch dien de Minister stelt is, ,/tet onill'ekkm van het kind aan de sIlicide 
omgeving ," terwijl juist velen gedemoraliseerd worden in onze Rijksopvoedings
gestichten. 

Men moet maal' eens ontslagen opvoedelingen opzoeken om te ontwaren hoe 
achtel'dochtig men ontvangen wordt, omdat zij altijd vreezen dat men in verband 
staat met de politie. Een eigenaardige karaktel-trek verder die mij bij de groote 
meerdel'heid der ontslagen opvoedelingen is opgevallen, is een soort sufheid, wil
loosheid - ik zou haast zeggen: een soort idiotisme - dat op hun gelaat te lezen 
staat, het gevolg van zekere gebl'eken en vel'keel'dheden, die in de Rijksopvoedings
gestichten maar al te veel Vool'twoekeren. De omgeving was dus slecht VOOl' hen, 
zij leven niet zelden VOOI·t als bedelaar, dief of vagebond, en de sexueele uitspat
tingen, die zij in de zoo geroemde omgeving del' gestichten hebben leeren kennen, 
blijven hen na het ontslag eigen, 

Hoe zou el' ook van een goede omgeving sprake kunnen zijn, waal' niet voor 
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ontspanning gezorgd is en men volstl'ekt geen aalll'aking heeft met andel'e men
schen in de maatschappij 7 

De vierde eisch dien de Minister stelt is, dat de Rijksopvoedingsgestichten moe
ten dienen "om ket karakter te vormen", Ook dit wOI'dt, naar de resultaten te 001'

deelen, in het geheel niet bm'eikt, 
Want hoe wordt het karakter daal' gevormd 7 Wij weten bitter weinig van wat 

el' achter die mUl'en geschiedt; van tijd tot tijd wOl'dt er wel eens een tipje van 
den sluiel' opgelicht en dan zien wij dat het karaktel' el' niet wOl'dt gevormd, 
maar vervormd en gedemoraliseerd, , , , , , 

Hoe kan er van karaktervol'ming spl'ake zijn , waal' van de jongens automaten 
gemaakt wOI'den, die bukken onder slaafsche disciplinp., toegepast doOi' hardhandige 
en hardvochtige bewaarders, die doen alsof zij tijgers hebben te temmen, 

Als het stelsel van opvoeding in de Rijksgestichten gehandhaafd blijft ook in de 
toekomst, zooals het nu geldt, dan moet het slechte resultaten geven, om twee 
redenen: om het stelsel zelf en om de ongeschiktheid van het perso1led, dat met de 
uitvoering el' van is belast. Ook in het krankzinnigenwezen en bij de zickenvel'pleging 
wordt datzelfde kazel'ne-stelsel, dat niet deugt, steeds minder toegepast. EI' behoort 
in een andere richting te worden gewerkt, er moet gesplitst wOl'den en meer ge
stl'eefd naar het individueele, naar het "grootegezinnen",stelsel, opdat gelijksoortige 
personen onder gelijksoortige toestanden opgl'oeien, zóódat het betel'e kal'aktel' el' 
door gevormd en tot zijn recht kan komen, 

Zooals het nu gaat !Det een paar honderd totaal uit elkandm' loopende persoon
lijkheden onder één dak, alles geschoeid op kazernemanieI', kan er geen sprake zijn 
van goed geadopteerde kal'aktervorming_ E,' behoort gestreefd te wo,'den naar in
dividualiseering der opvoeding en in elk geval moet wOl'den gezorgd voor het 
scheppen van overgangstoestanden die de opvoedelingen rijp maken om later zich 
zelven te helpen in het vrije, maatschappelijke lellen, Minder kazerneleven, meer 
vrijheid, Waarheidszin, eerlijkheid moeten aangekweekt worden, de kinderen moe
ten weten en leeren gevoelen wat goed is, wat slecht; en daal'voor is noodig een 
uitstekend personeel. 

Nu zijn echter de opvoeders meestal gepasporteel'de militairen, de minst gm'oe
penen voo,' zulk een schoone, maa,' zware taak, 

De Minister erkent dan ook, dat el' in den laatsten tijd veel mutatiën onder het 
pel'soneel del' gestichten hebben plaats gehad, wat op minder geschiktheid wijst, 

Ik zou ook met recht el' op kunnen wijzen naaI' datgene wat ik een paar jaar 
geleden hie,' heb gezegd, toen ik er op wees dat het personeel niet de minste op
leiding heeft gehad, De Minister el'kent dit ook, want hij zegt dat hij tegenwool'dig de 
nieuwaangestelden een p,'oeftijd wil laten dOOl'loopen, Dit is een bewijs dat degenen 
die men tot nog toe zonde I' proeftijd aanstelde, VI'ij wel ongeschikt zijn gebleken, 

Het personeel moet geheel anders zijn; de zorgen voor het leven, ten gevolge 
van het sobere loon dat zij ontvangeh, moeten hen niet drukken; de langdurige 
arbeidstijd hun opgelegd wOl'den vel'minderd, Maar het in goede or,le brengen van 
de Rijksopvoedingsgestichten zal veel kosten en hiel'op stuiten in Nederland alle 
sociale verbeteringen af, 

De suppoosten behooren hart te bezitten en moeten gevoel hebben, VOOI' diep 
mededoogen met de kindel'en, Uit de talrijke brieven die ik van kinde,'en gekl'egen 
heb, die in de opvoedingsgestichten zijn, blijkt mij dat dit niet het gevH I is. Een 
der kinderen legde in zijn eenvoud den vinger op de wond, toen het mij schreef: 
"men kent er geen liefde", NatuUl'lijk kent men geen liefde waal' de zedelijke in
vloed van de vrouw geheel wOI'dt gemist, De Minister erkent dit; hij schrijft dan 
ook in een del' stukken dat "de taak en de beteekenis del' HOUW op het gebied 
juist van het opvoedingswezen moeilijk kan worden overschat,""". 
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Waal' de Minister op blz, 161 van het Verslag verklaart "overwegende bezwal'en 
te hebben tegen lichamelijke tuchtiging" Hees ik ten zeerste, ja ben el' van over
tuigd, dat ook hiel'bij een gl'oot verschil bestaat tusschen theol'ie en pmctijk. 

Te I'echt wijst de Ministel' el' op dat de oudel'lijke tuchtiging niet met de I'echter
lijke tuchtigillg kan worden vel'geleken. Men kan het verklaren, al behoeft men 
het niet te billijken, dat in drift een vader of moeder zijn kind een tik geeft, 
maal' het staat vast dat de kindel'en die het meest geslagen wOI'den, het slechtst 
zijn opgevoed, en dat de oudel's die nooit rle hand hebben uitgestoken naar hun 
kinderen, meestal toonbeelden zijn van goede opvoedel's. 

De Minister vel'zet zich du. tegen de lichamelijke tuchtiging ondanks den aan
drang, die blijkens het Verslag dool' "vCl'scheidene leden" in die I'ichting werd 
uitgeoefend, Doch is het niet een merkwaal'dig verschijnsel, dat die aandrang hiel' 
is gekomen van dezelfde zijde die de wederÏlwoel'Ïng van de doodstmf predikt en 
dat men van die zijde om aan zijn beginselen eenigen steun te verleenen, zich 
heeft moeten I'edden met een beroep op de Spreuken van Salomo, tel'wijl niemand 
dien in onzen tijd als een geschikt opvoedel' zij nel' zonen en dochters zou beschou.wen? 

De Minister vel'zet zich gelukkig kmchtig tegen den op hem geoefenden drang 
en blijft elke kastijding vel'ool'deelen, Dit is weel' de theorie, doch dat thans in de 
Rijksopvoedingsgestichten niet geslagen wOl'dt, daal'O\'er nu ben ik vel' van gel'ust, 
hoewel slaan onnoodig en zelfs schadelijk is voor een goede opvoeding ..... 

Niettegenstaande de gel'uststellende verklaring van den Minister, dat in de Rijks
opvoedingsgestichten niet meel' geslagen wordt, handhaaf ik, na ernstig ondel'zoek, 
ook nog in de laatste maanden ingesteld met behulp van andet'en, de mededeeling 
dat wel degelijk geslagen werd en nog geslagen wordt in de opvoedingsgestichten 
van den Nederlandschen Staat ..... 

Ik noemde slechts enkele van de vele feiten die mij het recht geven om te be
wel'en dat de toestand in de Rijksopvoedingsgestichten, ondanks de rooskleurige 
schildering van officieele zijde, nog altijd, wat het mishandelen betreft, zeel' veel 
te wcnschen overlaat, Over de walchelijke onzedelijkheid die el' heerscht wil ik nu 
niet spreken; tal van kinderen spreken ovc!' de schandelijkste dingen zonder blik
ken of blozen, alle schaamtegevoel is door die omgeving verdwenen, Maal' genoeg 
hiel'ovel', alleen nog deze vmag ten slotte: Zullen de Rijksopvoedingsgestichten de 
moeilijke rol, hen dool' deze wet opgelegd, kunnen vel'Vullen? Ik geloof voldoende 
te hebben aangetoond dat een vollerlige hervorming van het tegenwoordige stelsel 
noodig is. EI' moet komen een andel' stelsel. el' moeten wOl'den aangesteld andel'e 
personen; men zal meel' het paviljoenstelsel moeten toepassen. Doch dit stelsel 
eischt meel' gebouwen en kost dus meel' geld . En op dit laatste stuit altijd alles 
af wanneer men sociale hel'vormingen wil doorvoeren ..... . 

De heel' KETELAAR: Vooreerst wensch ik een enkel woord te spreken over de 
Rijksopvoedingsgestichten, en daal'bij kan ik kOl'ter zijn dan aanvankelijk mijn 
voornemen was, omdat de heer van Kol reeds verscheidene gedeelten behandeld 
heeft en in hoofdzaak mijn ideeën daal'bij heeft vertolkt, 

De quaestie komt hoofdzakelijk neder op de inrÎl'hting van de gestichten en op 
de nadeelen die in het algemeen daal'uan moetl'n kleven, Deze nadeelen wOl'den 
vel'oorzaakt vooral dool' het aanwezig zijn van een zeel' gl'oot aantal opvoedelingen 
bij elkander en dan nog wel personen wiel' opleiding vroeger vel'waarloosd is. 

In de tegenwoordige gestichten komt daal'bij, dat behalve het gl'oote getal op
voedelingen daal' aanwezig, el' een te klein getal personen met het toezicht belast 
is, van welke personen het gehalte, - ik bedoel niet als mensch in het algemeen, 
maal' als opvoeders - niet beantwool'dt aan de eischen, welke bijzonder moeten 
gesteld wOl'den voor personen die verwaarloosde kindel'en moeten opvoeden, 
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Een andel'e grief tegen het ontwel'p is, dat de opvoeding in deze gestichten 
alleen wordt toevel'trouwd aan mannen en dat het vrouwelijk element bij de op
voeding del' jongens geheel en al ontbreekt. 

Vel'der zijn de pel'sonen met het toezicht en ondel'wijs belast buiten het gesticht 
wanneer hun bezigheden afgeloopen zijn; zij zijn extel'l1; een onderwijzer kan dus 
niet andel"s invloed oefenen, dan wanneer hij in de klasse les geeft, 

Wil men tot verbetel"ing del" Rijksopvoedingsgestichten komen, dan zal de zaak 
in den gl"ond moeten hel"vormd wOl"den, en zal men moeten bl"eken met het stelsel 
van gl'oote gebouwen, zooals el' onlangs nog een te Doetinchem vel"I'ezen is. 

Ik meen niet zoozeer, dat het noodig zal zijn kleine gl'oepen van opvoedelingen 
in enkele plaatsen bij elkander te bl"engen, zoodat een twintig-, dertigtal gestichten 
noodig zou zijn. 

Ik kan mij zeel" goed vooI'stellen, dat een gl'oot aantal bezwal'en ondervangen 
zouden wOl'den bij invoering van het paviljoenstels&l, wanneel" wij in plaats van 
een groot gebouw zouden krijgen kleinere gebouwen, die elk beheerd werden door 
- zooals men dat in vele weeshuizen noemt - een vader en een moed el", en men 
in zulk een gebouw niet meel' zou bijeenbrengen dan een 30- à 40tal opvoede
lingen van ongeveel" denzelfden leeftijd. Ik houd mij overtuigd, dat vele del" gebl'e
ken, die op dit oogenblik dl'lze gestichten aankleven, dan zouden vel'vallen, 

Ik heb met opzet gespl'oken ovel" het aan het hoofd stellen daal"van van een 
echtpaal', waal' het zulk een kleine inl"ichting betl"eft, omdat ik meen, dat, wanneel" 
men het algeheele toezicht, dag en nacht, aan zulk een vader en moeder opdl"aagt, 
er dan de meeste waarborg i~, dat de jongens geregeld onder behool'lijke leiding 
zouden zijn. Voortdurend toezicht is in zulk een gesticht noodig. Nu ontbreekt dat 
toezicht tegenwoordig in die opvoedingsgestichten niet, al zou men het wel anders 
willen hebben. De dienst del" bewakers is zoo ingel"icht dat op verschillende Ul"eu 
iu elk geval bewakel"s aanwezig zijn, Wèl ontbl'eekt dat de verpleegden vool·tdul'end 
opgevoed worden, dat er te allen tijde op gelet wordt dat de handelingen die zij 
verrichten niet verkeerd zijn, 

Nu stel ik mij voor, dat juist het gewone leven in zulk een dOOl' mij geschetst 
gesticht veel meer gelijken zou aan het leven zooals men dat in het huisgezin ge
wend is , Wanneer de gestichten wel'den ingel'icht op de wijze, zooals door mij in 
het kOl"t is aangegeven, zouden uit die vel'schillende paviljoenen de kinderen zich 
naar de klassen kunnen begeven, evenals in het huisgezin, en in de uren, VOOl" 
het vakonderwijs bestemd, zouden de ouderen dit eveneens kunnen doen, om zich 
nadel'haml aan een gemeenschappelijken maaltijd te vel'eenigen . In den vrijen tijd, 
vooral gedurende den avond, zou het veel gemakkelijker zijn met een klein getal 
pet'sonen te zO l'gen V001' noodige en goede ontspanning en door gezelschapsspelen 
de jongens kunnen bezighouden. Het zou zeel' zekel' noodig zijn te zorgen dat el' 
gelegenheid bestond VOOl' behoorlijke ontspanning, ook buitenshuis. Ik denk hiel' 
aan spelen in de open lucht, aan een zangkool", aan een muziekkol"ps. Op al deze 
wijzen zou men er voor kunnen zorgen, dat werkelijk dOOl" die uitspanning na in
spanning den kinderen belet werd vel"keerde dingen te doen, 

Wanneel' men op die wijze te werk gaat en looral ZOl"gt dat de leiding wOl'dt 
opgedl"agen aan pel'sonen die paedagogisch talent hebben - ik meen natuurlijk 
niet uitsluitend onderwijzel's, maar personen die er verstand van hebben om met 
kinderen om te gaan - dan geloof ik, dat tal van zaken, waal"OVel' wij thans 
hOOl'en klagen, in de opvoedingsgestichten zouden verdwijnen, Thans is de invloed 
van het onderwijs en van de ondel'wijzel"S in die gestichten veel te gering. Vl'oeger 
- het is in het VOOl'loopig Vel"slag vet'meld, en ik behoef er dus niet verdel"op 
in te gaan - was dat andel"s, doch, waal" die gestichten toen ook stonden onder 
het Staatstoezicht V001' het ondel'wijs, zijn daal'Uit vel"schillende q uaestiën gerezen. 
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Men heeft den invloed van het schooltoezicht daal'om geheel laten vervallen , 
Nu oOl'deelt de Ministel', dat ook hij meent, dat paedagogisch toezicht aanwezig 

moet zijn en hij zegt: daarvool' zal gelegenheid bestaan dool' in het algemeen 
college van toezicht, bijstand en advies daal'vool' iemand te benoemen, 

Ik hoop, dat dit laatste zal geschieden, maal', wanneel' wij in de Memol'ie van 
Toelichting nagaan de vel'schillende zaken waarvoor een specialiteit in die commissie 
zal moeten zitting nemen, geloof ik, dat die commissie wat uitgebreid zou worden, 
Wanneer men een kleine maakte, zou dit ten gevolge hebben, dat eenige van die 
zaken uit het oog wel'den vel'lol'en , Zulk een commissie van toezicht kan veel nut 
doen en el' veel toe medewel'ken om te maken, dat aan den toestand, zooals hij 
nu in de Rijksgestichten bestaat, en zooals hij ook in pal'ticuliere gestichten schijnt 
te bestaan, een einde gemaakt wOI'dt . , , . , 

Een tweede punt dat ik wil behandelen, is: dp tuchtscholen, Tot mijn spijt moet 
ik constateeren, dat wij omtl'ent die scholen geheel in het duister verkeeren, De 
toelichting daaromtrent komt mij geheel onvoldoende voor, , , , , 

Het is mij onbegl'ijpelijk , dat men hier komt met een voorstel om een geheel 
nieuwe instelling in het leven te I'oepen, zondel' dat wij in staat zijn ons een 
vooI'stelling te maken van den gang van zaken die daar gevolgd zal worden, Na
tuul'lijk verlang ik geen leel'plan, tot in de kleinste bijzonderheden enz" maal' 
wanneel' men niets anders zegt dan dat el' lager ondel'wijs zal gegeven worden en 
ondel'wijs in handenarbeid, dan is mij dat veel te weinig, 

Nu zegt de MinisteJ': wij zullen wanneer gij de wet hebt aangenomen, een 
ondel'Zoek instellen, "Dat ondeJ'zoek zal, onder meel', gelijksool'tige instellingen in 
het buitenland moeten omvatten, zoo de "Refol'matoI'Y" en nIndustt-ial schools" in 
Engeland en wellicht de "Tvangskole" in Noorwegen, opdat van elders toegepaste 
inzichten en opgedane el'val'Îllgen pl'ofljt zal kunnen wOl'den getl'okken," 

Daal' hijgen wij dus het vool'uitzicht, dat ook bij ons zullen komen van die 
nIndustrial" en "Refol'matol'Y schools" zooals in Engeland, Nu zou ik VOOI' mij 
daar heel goed mee mede kunnen gaan, maal' wat moeten wij el' van vel'wachten, 
waal' het geheel v2t.n de Regeering zal afhangen hoe die in het vel'volg zullen 
worden ingel'icht 7 Ik ben el' wel wat ongel'ust o',er, indien de Kamel' daarin niets 
te zeggen zal hebben, omdat blijkens de Memol'ie van Toelichting ovel' de resul
taten van het Engelsche stelsel een gl'oot verschil van gevoelen bestaat, Ik vind 
het daal'om wel een weinig gevaarlijk om zoo maal' op dat stelsel in te gaan, 

En wanneer de Minister verder het een en ander vertelt omtrent de tuchtscholen, 
kan ik niet anders zeggen dan dat dit in hoofdzaak algemeenheden zijn veel te vaag 
dan dat wij daaraan veel waarde zouden kunnen hechten, 

EI' is bij voorbeeld in het Vel'slag gezegd, dat wij niet alleen een buitengewoon 
bekwaam pel'soneel, maal' ook een buitengewoon uitgebreid pel'soneel aan die tus
schenscholen zouden moeten krijgen, Bovendien kan ik niet inzien, dat het mogelijk 
zal zijn aan die scholen klassikaal ondel'wijs te geven, waal' de een voor een week, 
een andel' VOOI' een maand , een del'de VOOI' weel' een ander tijdsverloop zal komen, 
Voor een goed deel zal het onderwijs hoofdelijk moeten wOl'den gegeven, 

Nu zegt de Minister, dat men het niet zoozeel' zal moeten vinden in de uitge
breidheid, dan wel in de paedagogische bekwaamheid van het pel'soneel. 

Ja, paedagogische bekwaamheid zal zeer noodig zijn, maal' uitgebl'eidheid ook, 
omdat het onderwijs anders onmogelijk hoofdelijk zal kunnen wOl'den gegeven, 

Wat weten wij pel' slot van rekening van die scholen? 
Alleen is ons opgegeven, dat el' een lOtalover het geheele land zal komen, Dat 

aantal zou eenigszins den omvang dier scholen kunnen bepalen als wij eenige opgaaf 
hadden omtrent de tegenwoordige verool'deelden, die in aanmerking zouden komen 
om geplaatst te worden, 
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Ik geloof dat een van de bezwal'en, die te recht gemaakt lijn, dit is: dat het 
getal van die scholen in de wet zou vastgelegd worden, 

Wij zourlen ons daardoor veel te veel binden, 
Tk wil met het door mij aangevoeJ'de de tuchtscholen volstl'ekt niet veroordeelen, 

Ik kan mij wel een gang van zaken voorstellen, waal'bij het mogelijk is - al 
kan ik den heeren verzekeren dat het veel geld zal kosten - om geschikte tucht, 
scholen in te richten; maar waal' wij als kamerleden daaroveJ' later niets meel' te 
zeggen zullen hebben behalve alleen een enkele keer bij de begl'ooting, weegt dit 
bij mij zoo zeel', dat ik eJ' OVe!' denk om bij al't, 21 een amendement voor ti 
stellen, stl'ekkende om de regeling niet te doen geschieden bij algemeenen maat
regel van bestuul', maar bij de wet , 

De heel' DE KLERK: Als wij den heel' van Kol hool'en spl'eken over onze Rijks
opvoedingsgestichten, zou men tot de conclusie koqten dat het eigenlijk moordenaal'S
holen waren, Niets dan kwaad en nog eens kwaad heeft die geachte spreker ach
ter elkander opgesomd . 

Het is niet lang geleden dat wij te Doetinchem moesten zijn en bmchten meteen 
een bezoek aan den "Kruisberg", 

Geheel onverwacht kwamen wij , 
Het toeval wilde dat juist een jongeling de inrichting verliet, en ik met hem op 

de stoomtram van Doetinchem naar DoesbUl'gh stond . Uit zijn mededeelingen bleek 
mij niets van al de schrikkehjkheden en schandalen, dool' den heer van Kol aan
gewezen, 

Ik bedoel daarmede natuurlijk niet dat in de gestichten niets te verbetel'en zoude 
zijn; maar ik vrees geen tegenspraak, vooral niet van hen, die, evenals de heer 
van Kol, kinderen hebben, als ik beweer dat het hoogst moeilijk is - niet alleen 
om 100 of 12 - maal' zelfs om twee kindel'en te gelijk op te voeden, omdat zij 
in den regel zoo hemelsbreed van elkandel' kunnen verschillen, 

Waar de heel' van Kol, als vadel', die el'Varing moet 'opgedaan hebben, komt het 
mij voor dat hij al te zwartgallig, al te pessimistisch denkt over illl'ichtingen, 
waal' tal van jongens uit de meest verwaarloosde gezinnen bijeengebl'acht zijn. 

Er zal verbetel'd kunnen en moeten wOl'den, 
Ik zag bij voorbeeld de afgesloten ruimte waal' zij sliepen, en ik heb mij afge

vraagd: is dit wel noodig voor allen 7 kan dit niet zoo worden ingericht dat het 
tot een goede opvoeding leidt 7 

Ik vernam dat de liefde voo I' de kindel'en van de suppoosten veel te wenschen 
overliet, en dezen meel' om het salaris we,'kzaam wal'en. Ik stem dus den heel' 
van Kol toe dat el' wel degelijk verbetel'ing aan te brengen is. 

Doch ik wensch den heer van Kol niet verder te volgen op het tel'rein del' al
gf'meene beschouwingen; alleen wil ik el' op wijzen dat hij bij v, omtrent het vak
onderwijs veel te zwart in zijn schilderingen is. 

Mij heeft juist de prachtige practische inrichting van dat ondel'wijs getroITen. 
Ik moet eerlijk zeggen, dat ik geloof dat menig oppassend ouderenpaal', dat het 
geluk heeft oppassende kinderen te bezitten, dat ziende, den wensch in zich zal 
voelen opkomen: mochten mijn kinderen ook zulk ondel'wijs genieten . Ik kan over 
die dingen met eenige kennis oordeelen en ik vel'klaal' dat de illl'ichting, het matel'Îaal, 
de wel'ktuigen, de leel'aren, dat alles van de beste SOOl't is en dat hetgeen el' ge
daan wel'd mij den indruk gaf dat het onderwijs goed is en dat el' niets ontbreekt 
om de jongelieden voor het maatschappelijk leven te bekwamen, 

Dat men wijst op schaduwzijden, dat men, waal' dit noodig is, aandringt op vel'
betering, keur ik goed, maal' dan vergete men ook niet aan te stippen wat el' 
goeds in een zaak is. Het eene kan samengaan met het andere. 
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Sprekende als de heel' van Kol doet, zou men tot de gevolgtrekking moeten 
komen, dat al het geld wat de Staat aan zulke instellingen besteedt, weggegooid 
geld is en dat men maar betel' doet met de kinderen te lateu loopen, dan ze op 
te nemen in Rijksinl'Ïchtingen, Ook ik zal altijd gaarne mede wel'ken tot het aan
brengen van verbetel'ingen, maal' laat ons daarbij het goede wat er is niet over 
het hoofd zien . 

De heer VAN BYLAND (Apeldoorn): In het algemeen kan ik mij wel vel'cenigen 
met hetgeen dool' den Ministel' wordt voorgesteld, 

I ntusschen, geloof ik. dat wij niet te veel moeten verwachten van de gunstige 
gevolgen die de tuchtscholen zullen afwerpen, Ik ga wel in die richting mede, maal' 
wij zullen eerst moeten zien hoe die scholen zullen werken, 

Ik kan mij daarom vel'eenigen met het voorstel van de heel'en Troelstl'a c, s, 
om het aantal del' tuchtscholen niet in de "et op te nemen. Wij moeten VOOI'
zich tig zijn en langzaam voortgaan, ook met het oog op de kosten. Een groote 
moeilijkheid die men bij sool'tgelijke inrichtingen ondervindt is het vinden van 
geschikt pel'soneel. Daal' zit de gl'ootste moeilijkheid in. Ik ben in het bestuur van 
verschillende illl'ichtingen en weet hoe moeilijk het is om vadel's en moedel's daar
voor te vinden, Met het denkbeeld om het paviljoenstelsel in te voeren ten einde 
de opeenhooping van Jongens en meisjes' in zulke groote gestichten tegen te gaan, 
kan ik mij ook goed vel'eenigen, Op Neel'bosch ondervindt men de moeilijkheden 
aan zulke groote inl'ichtingen verbonden, Ik heb vele dergelijke gestichten in het 
buitenland bezocht, 0, a, het Rauhe Haus te Hambul'g en het Johannisstift te 
Berlijll ; daar heeft men de kinderen vel'deeld in gl'oepen of gpzinnen, aan wiel' 
hoofd staat een vadel' en moedel' of een broedei', Zulke inrichtingen acht ik aan
bevelenswaardig, maar men moet wel bedenken dat zij veel geld kosten en het 
personeel er voor schaal's te vinden is. El' moet zijn toewijtling; met geld alleen 
is het toch niet te verkt-ijgen ..... . 

De gl'oote moeilijkheid dus. die ik el'ken, is om de geschiktste personen te vin
den voor de opvoeding, want die moet geschieden in liefde, Maal' liefde is daal'om 
niet synoniem aan tuchteloosheid, Vraag eens aan een kind wie de beste meester 
is, dan zal het niet hem noemen bij wien het het meeste kabaal en de meeste 
grappen kan maken, maal' hem, die het st.'engste, het eerlijkste toezicht houdt, 

Nog een enkel woord ten slotte, 
Het heeft mij leed gedaan, dat de heel' van Kol zich ongunstig heeft uitgelaten 

over de Spl'euken , van Salomon door te zeggen, dat wat daarin vOOl'komt, niet 
meel' in onzen modernen tijd thuis behoort, Het is niet de eerste maal, dat een 
dergelijk oOl'deel uitgesproken wOI'clt, maar het Boek del' Spreu ken staat in het 
Wool'd Gods, in den Bijbel, die voor duizenden en millioenen het Woord des Levens 
is, en die, welke aanvallen men el' ook tegen moge richten of reeds gel'icht heb
ben, zal blijven tot in eeuwigheid. 

De heer CORT VAN DER LINDEN, Minister vnn Ju.,titie: Ik ben het eens met 
den heer van Kol dat, zal het stelsel van opvoeding, zooals het is vool'gesteld bij 
deze wetsontwel'pen, goede resultaten opleveren, zeel' hooge eischen moeten worden 
gesteld zoo aan de inrichting als aan het personeel del' Rijksopvoedingsgestichten, 
In het wetsontwerp dat nn in behandeling is, wOl'den dan ook maatregelen voor
gesteld, die een goed personeel kuunen waarbol'gen. Bovenal zal daal'toe dienen 
tie instelling van een algemeen college van toezicht, bijstand en advies, dat een 
centraal toezicht zal hebben uit te oefenen ondel' den Minister van Justitie ten 
aanzien van alles wat de illl'ichting van de opvoedingsgestichten en tuchtscholen 
betreft, En dit zelfde college zal ook over de vel'deeling del' delinquenten tusschen 



538 MAATREGELEN OMTRENT JEUGDIGE PERSONEN, 

Rijksopvoedingsgestichten en particuliere vel'eenigingen worden gehoord, Wanneer 
dus de geachte afgevaardigde mij vraagt op welke wijze de triage tusschen degenen 
die tel' beschikking del' Regeel'ing zijn gesteld , zal plaats vinden, vel'\vijs ik hem 
naar art, 20, waal'bij dit wordt opgedl'agen aan den Ministel' van Justitie, gehoord 
het algemeen college van toezich t, bijstand en ad vies, en VOOI' zoo veel noodig dool' 
tusschenkomst van dit college, ook gehoOl'ct de commissiën ~an toezicht bedoeld in 
al't. 5 en de voogdij I'aden, El' is d us gezorgd voor zeer voldoende inlichting van 
den Minister, die pel' slot van l'ekening de verantwoOl'delijke pel'soon blijft . 

Nu is het de bedoeling dat in het algemeen college van toezicht, bijstand en 
advies zitting zullen nemen personen van verschillende richting, en met zooveel 
paedagogi che bekwaamheden als onder hen die zich beschikbaal' stellen te vinden is, 

De RijksopvoedingsgestichtelI zullen natuul'lijk èn wat illl'ichting èn wat pel'soneel 
betreft, na aanneming van deze wetsoqtwel'pen, nog vele verbeteringen moeten 
ondergaan, maal' over de critiek die de geachte afgevaardigde zich omtrent die 
gestichten heeft veroorloofd, wensch ik toch nog het een en andel' in het midden 
te brengen, 

Waal' de geachte afgevaal'digne de Rijksopvoedingsgestichten en hetgeen ' daal' 
vool'valt, ongunstig beoOl'deelt, vel'geet hij, dunkt mij, in de eel'ste plaats, dat die 
gestichten oOl'spronkelijk waren een soort van zachte gevangenis, en dat zij lang
zamerhand zijn vel'vol'md tot werkelijke opvoedingsgestichten, Het doel van deze 
en ook van de vorige Regeel'ingen is om oat proces hoe langer hoe meel' dOOI' te 
"oeren; om de gestichten te doen zijn zuivere inrichtingen van opvoeding. 

Men mag daarbij ook niet ovel' het hoofd zien, dat de denk beelden die men heeft 
ovel' opvoeding en over Rijksopvoedelingen, ook in den loop del' tijden zeel' gl'oote 
veranderingen hebben ondergaan, en dat wat men voor jaren geool'ioofd achtte, 
men tegenwool'dig verwerpt als onpaedagogisch en vel'keel'd. 

Neemt men nu den enOl'men vool'uitgang ook op dit gebied in aanmel'king, dan 
is het niet billijk alleen op de gebl'eken al het licht te doeu vallen. Daal' komt 
nog mee)' bij. 

Toen men zich eenmaal een heldel'e voorstelling had gemankt van wat men 
wilde bel'eiken, toen moest in de eerste plaats het pel'soneel fu.ngzamel'hand WOl'· 

den vel-anderd en in de tweede plaats de gebouwen worden geschikt gemaakt voor 
het nieu we doel. 

Eerst nu onlangs is men met den verbouw del' gestichten gereed gekomen, en 
ook zonder dat deze wetsontwel'pen el' zouden geweest zijn, zou de geachte afge· 
vaal'digde bij de behandeling van de volgende Staatsbeg)'ooting hebben bemerkt, 
dat et' meet' dan vl'oegel' wOl'dt aangevraagd om het ondel'wijzeml en deskundig 
pel'soneel uit te bl'eiden, Ik zeide dat dit geschieden zou ondanks deze wetsont
wel'peu, maar wanneel' de ontwel'pen zijn aangenomen, dan zal wijziging in die 
richting nog veel meel' noodig zijn . 

Tot zoo vel' kan ik dus met den geachteu afgevaal'digde mede gaan; maal' als 
hij den tegenwoOl'digen toestand dezer gestichten ten eenenmale vel'oordeelt, moet 
ik met hem van meening verschillen, De vool'llaamste bl'on van inlichtingen waar
uit de heel' van Kol putte wordt gevormd dOOI' verklaringen van opvoedelingen. 
Heeft de geachte afgevaardigde zich nu vooraf goed vel'gewist van de betrouw
baarheid zijnel' getuigen? Ik wil, daal' namen genoemd zijn. el' niet meel' van 
zeggen. In een Rijksopvoedingsgesticht zijn natuurlijk ook eel'lijke jongens, maar 
een zeker percentage is altijd zeel' onbetl'ouwbaal', Een groot gedeelte del' vel" 
pleegden zijn van een bedol'ven natuur, niet steeds door eigen schuld, maal' duol' 
gemis van opvoeding, dool' hun omgeving, dool' het alcoholisme of andere ondeugden 
hunnet' ouders. Velen zijn onbetrouwbaar, niet alleen opzettelijk, maal' ook omdat 
hun phalltasie hun parten speelt, Het is een bekend feit dat men op scholen 
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kindel'en aantreft, die de onderwijzers van allerlei verkeerds, zelfs van onzedelijk, 
heid beschuldigen, terwijl er geen wool'd van waal' is. Waar dit het geval is met 
normale kinderen, moet men dubbel voorzichtig zijn met de getuigeuissen van 
opvoedelingen uit deze gestichten. 

Wanneer de geachte afgevaal'digde zegt , dat er blijkens een enquête in de ge
stichten onzedelijkheid wOI'dt bedreven, is dit dan - ik meen het woord niet in 
den kwaden zin - niet eenigszins naïef. Wanneel' men naging of el' in gast
huizen ook kOOl'tslijdel"S waren, zou men el' een groot aantal vinden, De sexueele 
onzedelijkheid, bepaaldelijk die aan eigen pel'sooa bedreven, komt voor bij de meeste 
iJ1\'ichtin~en, waal' jongelieden zijn , Nu is een gedeelte van de opvoedelingen van 
deze gestichten psychisch minwaardig, waal'bij de drang naar sexueele onzedelijkheid 
buitengewoon groot is, en het is juist een van de moeilijkheden, waarvoor de 
paedagogen staan, hoe die onzedelijkheid te verbeteren en te genezen. 

Misschien zal een stelsel van afzondering ook VOO\' deze mOl'eele besmetting goede 
I'esultaten ople\'el'en, Medische behandeling zal evenmin mogen ontbreken als zacht
zinnige vermaning of lichte straffen, Het is echtel' een zeel' moeilijke quaestie. 

Een andel' punt waaromtl'ent de geachte afgevaa l'digde niet gel'ust is zijn de 
mishandelingen, Ik zou natuu1'!ijk de eerste zijn om met dien geachten afgevaar, 
digde mishandelingen af te keu l'en . Hij heeft el' I'eeds op gewezen dat ik mijzelf 
krachtdadig verzet heb tegen het opnemen van de lijfstra!len onder de stralfen, 
Ik wil ook niet ontkennen dat el' wel eens gevallen van slaan zullen zijn vool'ge
komen in een Rijksopvoeding gesticht; in welke gl'oote Î1l1'ichting is er niet eens 
een overtreding "an het reglement en van de instructie? Dit kan ik echte I' ver
zekel'en , dat wanneer het geconstateel'd wOI'dt - en el' wordt nauwkeUl'ig op 
gelet - de beambten telkens stl'eng worden gest,l'aft ..... 

Wat nu het ondenvijs betl'eft meent de geachte afgevaardigde dat dit in de 
Rijksopvoedingsgestichten zeel' slechte resultaten heeft. Dit zou in de eel"Ste plaats 
kunnen liggen aan de opvoedelingen zelf, want van een gl'oot aantal is niets te 
maken . Het zou ook kunnen liggen aan het vakonderwijs zelf, Daal' ik evenwel 
geen rleskundige ben, heb ik, om af te kunnen gaan op het oordeel van een des
kundig en bevoegd persoon die geheel huiten de administratie van justitie staat, 
aan mijn geachten ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken vel'Zocht dat hij een 
ondel'zoek zou opdl'agen aan den inspecteul' van het middelbaal' onderwijs, belast 
met de inspectie over het vakondenvijs, den heel' de Groot 

Deze geeft in het rapport dat hij heeft uitgebl'acht zeel' nuttige wenken ovel' 
hetgeen in het vak-ondenvijs zou kunnen wOI'den vel'betel'd, wenken die ik gaarne 
ter harte zal nemen, 

Maal' overigens is, dunkt mij, zijn meening zoo gunstig mogelijk, I1ij schrijft 0, m. : 
"Na een serieus onderzoek van het bedoelde ambachtsondel'\vijs mag ik dan ook 

verklaren, dat over het algemeen geen moeite noch onkosten z~n gespaard om het 
ondel'wijs met de eischen die thans aan een ontwikkeld ambachtsman mogen wor
den gesteld, in overeenstemming te brengen, In vele gevallen kunnen de opvoede
lingen meel' technische vaal'digheid in een ambacht verkrijgen dan de lee1'!ingen 
aan ambachtscholen ; enz." 

Wat nu betreft het gewone onderwijs, zoo heb ik een dergelijken weg ingeslagen 
en aan de inspecteurs van het lager onderwijs geVl'al\gd om daarover een l'appol't 
te geven. Ik kan evenwel daaromtrent geen resultaten mededeelen, omdat ik dat 
rapport nog niet heb gekt-egen , 

Wat nu betreft de behandeling dool' de beambten, vel'moed ik, dat de heel' van 
Kol zich te veel laat vervoeren dool' zijn lust, als ik het zoo zeggen mag, om de 
opvoedingsgestichten aan hooge eischen te doen beantwoorden . Juist daardoor echtel' 
is zijn oordeel niet billijk, 
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Gaat het inderdaad niet veel te vel' af te gaan op hetgeen een der kinderen 
hem geschreven heeft en te beweren , dat de groote fout d ier gestichten is, dat de 
liefde ontbl'eekt 7 Neen, ik ben ovel'tuigd, dat dit niet het geval is. De liefde ont
breekt geenszins en toewijding nog minder, en het is mij een behoefte een woord 
van waardeel'ing te spl'eken voo I' die beambten en directeul'en, die iedel' naai' zijn 
vermogen met ijver en naauwgezethei,1 hun uitel'st moeilijke taak vel'vullen, Ik 
kan dit te eer doen, juist omdat ik toegeef, dat bij de keuze van de mindere 
beambten het paedagogisch element nog meel' op den vool'grond zal moeten treden, 
Ik heb hier overigens voor mij een onafhankelijk getuigenis, namelijk van een 
commissie uit het Genootschap VOOI' zedelijke vel'betel'ing, geteekend door von 
Baumhauel', Laurillal'd, Wertheim en van der Wel'k, die de opvoedingsgestichten 
herhaaldelijk bebben bezocht, en daarvan een rappOl·t hebben opgemaakt 

Zij zeggen daaromtrent 0, a,: dat door godsdienst, vool'beeld en tucht op lof
waal'dige wijze naai' karaktervorming wordt gesb'eefd , Netheid en ol'delijke in
richting wOl'den overal geconstateel'd bij de bezoeken, die steeds niet vool'af aan
gekondigd wal'en. Op kleed ing. ligging, voeding en ondenvijs viel lliets aan te 
merken , In de behoeften aan godsdienstonderwijs wordt ovcl'al goed vOOl'zien, De 
directies gaven duidelijk blijk ~an blijmoedige en hartelijke toewijding", en vel'del': 
"uwer commissie werden vele brieven tel' inzage vel'strekt, waarin patroons over 
de bij hen in dienst zijnde gewezen opvoedelingen hunne tevredenheid uitspl'aken." 

Dat bij de toekomstige inl'ichting ook partij zal moeten worden getrokken van 
den eigeilaardigen invloed del' vrouw, zal door mij zeker niet worden ontkend, 
Maar op welke wijze dit het best zal geschieden is een zaak waal'over ik mijn 
meening geheel wellsch voor te behouden, Veel zal natuurlijk afhangen van de 
adviezen, welke van het college van deskundigen zullen uitgaan. 

Een enkel woord aan den heet' Ketelaar. 
Deze meent dat vele van de bezwaren welke thans aan de Rijksopvoedingsge

stichten kleven, zouden worden vervangen dOOl' het stelsel van kleine gestichten en 
speciaal dOOl' het stelsel van paviljoens, 

Jk ben niet genoeg deskundige om daaromtrent ecn oOl'decl te vellen, 
Wel weet ik dat het stelsel ook zijn bezwal'en heeft j en in elk geval is hct ZCeI' 

kostbaar. 
Ook dit moet worden ovel'gelaten aan de ondervinding en aan de adviezen die 

daal'omtrent bij de Regeering zullen inkomen. Dan zal mcn met kennis van zaken 
daarover kunnen oort!eelcn, Ik wil echter gaal'ne de vel'Zekering geven, dat, wan
neel' die inrichting nader zal worden overwogen, aan de wenken van den geachten 
afgevaardigde alle aandacht zal geschonken wOI'den. 

Verder heeft de heer Ketelaar geklaagd dat over de tuchtscholen te weinig is gezegd, 
Ik begl'ijp mij die grief, maal' het was niet andel'S mogelijk, 
Wij staan hier 'lOOI' een geheel nieuw instituut en het was zeker niet wenschelijk 

gedetailleerde regelingen te ontwerpen VÓÓI' dat het zelfs zekel' of waarschijnlijk 
was dat de Kamer mot het nieuwe instituut genoegen zou nemen, 

Wanneel' eenmaal vaststaat dat de Kamel' tuchtscholen als vervangende de 
hechtenis en gevangenisstraf aanneemt, zal nauwkeUl'ig worden nagegaan waal' 
voorbeelden te vinden zijn en welke inrichting de beste moet worden geacht. 

Nu is niet verwezen naar de Engelsche Reformatory-schools, omdat juist deze 
zullen worden nagebootst, maal' omdat men ook ten aallzien van deze scholen 
partij wil tl'ekken van de ondel'vinding en na wil gaan wat van die iDl'ichtingen 
bij ons zoude kunnen overgenomen worden, Ditzelfde is het geval met de dwang
scholen van Nool'wegen. 

In een nieuwe zaak moet mijns inziens juist zeel' veel overgelaten worden aan 
dc Regem'ing, De wet heeft het algemeene beginsel vast te stellen, Bovendien be-
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houdt de Volksvertegenwool'diging haal' invloed, omtlat zij bij cle begl'ooting ,Ie 
gelden heeft toe te staan VOOI' de il1l'ichting die de Regeel'ing heeft ontworpen, 
Het komt mij VOOI' dat de I'egeling van détails niet het wel'k is van de Wetgevende 
Macht, Die I'egeling is een Vl'aag van practijk en van paedagogie, maal' met allen 
eerbied voor de bekwaamheid del' Kamel' meen ik toch niet dat zij 100 paedagogen 
telt, Maal' ook al was zij uit 100 paedagogen samengesteld, dan zou het toch de 
vmag zijn of zij niet vel'standig zou doen de gedetailleerde inrichting del' tucht
scholen aan de Regeel'ing ovel' te laten, lIet komt mij \' 00" dat waar nog zooveel 
het kal'aktel' van p,'oefneming draagt, de zaak het best dool' een algemeenen maat
l'egel zal wOl'den tot stand gebracht, 

De heel' VAN KOL: Het doet mij veel genoegen , dat bij den heel' Ketelaar,dien 
ik alleszins bevoegd acht tot oordeelen waat' het het onderwijs betl'eft in de Rijks
opvoedingsgestichten en die daartoe dool' eigen ondel'zoek in de gelegenheid gesteld 
is, mijn grieven tegen het ondet'wijs instemming mochten vinden, 

Wat cle heet' cle Klerk betl'eft, uit hem spl'ak een heel anclel'e toon, Met eenige 
dichtel'lijke vrijheid heeft hij het vool'gesteld alsof ik gespt'oken had van moOl'
denaal'sholen , een woot'd dool' mij niet geb,'uikt, evenmin als een zinsnede waaruit 
mell dit zou kunnen alleiden, en hij wilde mij doodslaan dool' zijn meet'del'e er
varing, daal' hij zelf een bezoek gebt'acht had aan "de Kt'uisbel'g", Toch heb ik 
met meel' moeite en offers dan de heel' de Klel'k met zijn vluchtige t'eis getracht 
den wel'keJijken toestand te Jeel'en kennen, waal' de heel' de Klel'k alleen afging 
op dat enkele bezoek en op een gesprek in de tram met een ontslagen verpleegde 
gehollllen, lk betwijfel het of hij daariloot' wel afdoende inlichtingen heeft gekl'egen, 
Ik heb el' reeds op gewezen, dat die jongens wantrouwend zijn: men moet uren 
met hen spl'eken om dat te winnen en het duul,t lang ee,' zij zich in \l'ijheid 
dUl'ven uiten, Ik et'ken gaarne, dat de heel' de Klel'k in het geheel geen persoon 
is om wantrouwen in te boezemen, maat' ik geloof, dat de kindet'en hem van een 
ander standpunt hebben beschouwd dan hij meent, Wellicht hebben zij in hem 
geen man gezien wien het et'nst was met hun zaak, die met hart I)n ziel voor 
hunne belangen wilde opkomen, misschien wel een grappenmaket'. 

Zwal'tgallig ben ik in mijn t'ede niet geweest, maal' ik geloof dat, waat' zulke 
el'llstige toestanden van tijd tot tijd bekend wOI'den, men wel eenigszins zwam'
tillend moest zijn, eel' men klakkeloos de vel'dediging va.n de Rijksopvoedingsge
stichten, die de heel' de Klerk mindel' kent dan met mij het geval is, mag op 
zich nemen ... , . , 

Thans een enkel woord over hetgeen de Ministel' te bel'de heeft gebl'acht. 
Met vreugde hoorde ik den Ministel' thans in meerdeJ'e mate dan een paal' jaar 

geleden el'kennen, dat nog vele verbetering noodig is . Van de langzame vet'vol'ming 
del' zachte gevangenissen van weleel' in de opvoedingsge tichten det' toekomst moet 
nog een gedeelte van het pl'oces wOl'den dool'loopen. 

De Minister zou ook buiten deze wetsontwe"pen om gelden hebben aangevl'aagd 
om het gehalte en het aantal van het pel'soneel te Vet'gl'ooten, dus schijnt [hij 7J niet 
meel' alles zoo goed te achten als het enkele jat'en geleden het geval was, In zoo 
verre kan ik geheel met den Minister medegaan, 

De Ministel' meent de dOOl' mij genoemde feiten van onzedelijkheid en mishande
ling te kunnen ontzenuwen met de tegenwerping, dat ik al mijn inlichtingen uit
sluitend van de opvoedclingen zelf had, 

Kan ik niet met veel meel' recht beweren dat de inlichtingen, die de Minister 
ingewonnen heeft, eenzijdig en niet dOOI' eigen aanschouwing vel'kregen zijn, maal' 
alleen van de zijde van belanghebbenden, bewaal'llet's en directeuren 7 

Ik kan den Ministel' vet'Zekeren dat wij al de opvoedelingen, die wij ondervt'aagd 
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hebben gedl'eigd hebben, dat alles wat zij ons mededeelden wel'd opgeschreven en 
door hen moest geteekend worden, opdat het later voor de rechtbank als bewijs 
zou kunnen dienen, als zij zouden opgeroepen wOl'den om hun beschuldigingen 
/lad el' te bevestigen ..... 

Dat mishandeld werd staat VOOI' mij vast, na lang en el'nstig onderzoek, niet op 
gl'ond van onjuiste gegevens, maal' omdat ik de lidteekenen heb gezien en betast. 

Ik zeg dit alles niet alleen op grond van mededeelingen van kweekelingen, maal' 
ook van volwassenen, die bij een kOl,tstondig bezoek met eigen oogen de bewaardel'S 
hebben zien slaan en onzedelijkheden hebben zien plegen in ul'inoirs, 

De Minister erkent trouwens ook niet dat el' onzedelijke dingen gebeul'en in de 
gestichten, maal' voert el' alleen vel'schoonbare redenen voor aan, Overal waal' een 
gl'oot aantal kinderen te zamen zijn, zegt de Ministet" heeft men met dat bezwaar 
te kampeil. Maal' dat juist is ons grootste al'gument tegen het kazernestelsel, dat 
juist pleit VOOI' het paviljoenstelsel, het "gl'oot-gezin"-stelsel, waarbij individueele 
opvoeding en bewaking behaltigd kunnen worden. En daarmede is het bestaande 
stelsel, dat in dit wetsontwerp wordt bestendigd, volkomen in strijd, 

Hoe, vraagt men, wilt gij de onzedelijkheid tegengaan 7 
Ik antwoOt'd: dOOI' het toestaan van meel' vrijheid, dOOI' een stelsel dat niet eis<:ht 

een in het gareelloopen, en het altijd zitten tusschen eentoonige muren, dool' het 
bevordel'en van lichaamsoefeningen die vennoeienis na zich sleepen, niet dOOI' het 
doen van wandelingetjes tusschen de bewaal'ders in. Maal' vool'al moet men trachten 
de hal'ten del' kinderen en hun vel'trouwen te winnen, waaraan nu niet valt te 
denken, aangezien het overbekend is dat de meeste bewaarders niet veel moreelen 
invloed kunnen uitoefenen, 

Zoolang men daarin niet slaagt zullen noch afzondel'ing, noch straf veel baten 
en de onzedelijkheid zal in de gestichten blijven voOt'ttieren. 

Bij al't. 6 zullen wij t1'ouwens trachten die afzondering, dat "kooistelsel" te doen 
wijzigen, 

Omtl'ent de mishandelingen laat de Ministel' zich zeer vool'zichtig uit, Nu, een 
enkel tikje, zoo tel' loops gegeven, daartegen komen wd niet op, maar wel tegen 
dat koudbloedig, stelselmatig mishandelen en kastijden",., 

De Minister deelde nog het een en ander mede, waaruit zou blijken, dat de 
kinderen die in de Rijk opvoedingsgestichten geplaatst zijn, wel met liefde behrtn
deld worden, en mijn klacht "men kent el' geen liefde!" onjuist was Moet dit 
niet onwillekeudg de lachlust opwekken, wanneel' men weet dat het toezidlt is 
opgedragen aan gepaspOt'teerde militairen; hoe kunnen die menschen liefde voelen 
VOOI' de kinderen die aan hun ZOl'gen zijn toe\'ertl'ouwd 7 Men behoeft hen maar 
te hooren spreken over de kinderen om te weten waaraan zich te houden. 

Ik wil gaarne erkennen dat el' onder de hoogel'e ambtenaren pel'sonen zijn die 
een ander karakter hebben en die meel' toewijding toonen, Ik geloof gaal'l1e dat 
de directeur van het Rijksopvoedingsgesticht op de Kruisberg en de dil'ectrice te 
Montfool,t eerbiedwaardige pel'sonen zijn, die gaal'l1e het goede willen, doch zij 
worden daarin door de omstandigheden belet. 

De dil'ecteuren weten niet wat el' in de intimiteit, de wel'kplaatsen en de speel
gelegenheden gebeurt, Wat zij weten wOl'dt hun bekend door hetgeen de bewaar
dei's mededeelen of wat zij te weten komen dool' de klikkers on del' de jongens. 
Van hun behoorlijken invloed op de opvoeding van een paal' honderd jongens, kan 
natuul'lijk geen sprake zijn, 

De Ministel' beroept zich ten slotte nog op het rappol-t van dell heel' Baumhauer 
c. s" dat met lof over de Rijksopvoedingsgestichten spl'eekt, Met eenige moeite en 
na herhaalde vel'geefsche aanvl'aag ben ik el' in geslaagd dat rapport machtig te 
worden, Men had dit publiek moeten maken en discussie er ovel' uitlokken, wat 
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nu niet geschiedde Wel Wel't1 op de vel'gadering van het "Genootschap tot zedelijke 
vel'betering van gevangenen" dooI' een del' leden een discussie uitgelokt, maal' 
andel'e leden hebben deze gedachten wisseling doen staken en toch was de bestl'ijdel' 
van het rapport een hunner leden, die de Rijksopvoedingsgestichten persoonlijk be
zocht had, In de Nieuwe Rottel'rlamsche Courant van 26 Mei heeft de heel' de Bl'Uyn 
verschillende van de klachten door mij twee jaren geleden hiel' te bel'de gebl'acht, 
bevestigd, Ik lees daal': 

"Het personeel thans aan de opvoedingsgestichten vel'bonden, hoewel dool' de 
latel'e mutatiën veel verbeterd, komt niet uit de gewenscltte kringen voort, Het weet 
in het algemeen wel van tucht en tuchtiging, niet van opvoeden, 

"Hieraan is ongetwijfeld ook toe te schrijven, dat geheel ontbreken van ernstige 
pogingen, het moreel del' knapen te verbeteren en hen in het geweten te grijpen, 
Zoolang, èn onze gevangenissen èn onze opvoedingsgestichten plaatsen zijn, waal' 
de verpleegden tltcltt leeren, want anders wordt ge gestraft en orde, want anders 
word t gestraft, en geltOQrzaamheid, want anders wordt ge gestraft, zoolang is het 
ondenkbaal', dat men op die wijze menschen en killdel'en betel' maakt," 

Verder: 
"Alle op"oeding moet gegl'ond zijn op vel'trouwen en liefde; van dit beginsel, 

dat de geheele moderne pmdagogie beheel'scht, gaat men uit in de bovengenoemde 
inrichtingen in België, Daal' staan dikwel'f de deUl'en del' gestichten open of een 
del' jongens doet dienst als wacht, daal' hijgen de kindel'en veI'lof met hun ouders 
buiten het gesticht te gaan wandelen en toch komen ontvluchtingen, die men hiel' 
zoo vreest, genoegzaam niet VOOI', Onzedelijkheid WOl'dt niet gestraft met cachot 
en andel'e zware straffen, maal' bestt'eden dool' ernstige ve l'maningen en gesprekken," 

En dan over het vakonde1'l'icht: 
"Het vakondel'l'icht, hoewel veel veI'beterd, voldoet niet aan billijke eischen, lIet 

is toch een, dOOI' hen die zich met de plaatsing der ontslagen vel'pleegden bemoeien, 
telkens herhaalde grief, dat betl'ekkelijk zoo weinige hun ambacht voldoenrle geleerd 
hebben en bovenal dat het aantal van hen, die bij het aangeleel'de vak blijven, 
zoo uiterst gering is. Het touwslaan, dat geen vak meel' is waarin geregeld plaat
sing kan gevonden worden, behoorde reeds lang te zijn afgeschaft, Wel geven de 
officieele verslagen hooge cijfers aan, die moeten bewijzen hoe gl'OOt het aantal is 
del' ontslagenen die in de maatschappij slaagden, maal' op deze cijfel's valt heel 
wat af te dingen, Zij worden opgemaakt uit tle politie1'l1pporten gedUl'ende vijf 
achtereenvolgende jaren aangaande de ontslagenen ingewonnen," 

En ten slotte over het stelsel nog dit: 
"Op de betl'ekkelijk geringe re.ru/tnten der dwa1/(Jol'vopding moet van g \'ooten invloed 

zijn het genoegzame totale gebrek aan classificatie," 
Tot mijn genoegen heb ik bemerkt dat de Ministel' genegen is om meel' invloed 

te geven bij de opvoeding in de gestichten aan de vrouw, maar eel'St latei' zal 
beslissen op welke wijze zulks zal geschieden, Ik blijf dan ook vUI'ig hopen dat 
deze groote macht ten goede in onze Rijksopvoedingsgestichten zal worden aangewend , 

En nu ten slotte, Mijnheer de Vool'zittel', alleen nog dit: Ook uit deze debatten 
bl\jkt wedei', dat wij, de Minister en ik, vI'ijwel zullen blijven staan op ons stand. 
punt. In mijn korte parlementail'e leven heb ik reeds deze el'varing opgedaan, dat 
het uiterst moeilijk is om iemand die achter de gl'oene tafel gezeten is te ovel'
tuigen, Vooral geldt dit voor dezen Minister, met zijn eerbied voor de chose jugée 
en voor de rechtet'lijke macht en alles wat daaraan annex is, tot zelfs de gestichts
bewaardei's incluis, , , , , 

Ik benijd den Minister zijn gerustheid niet, wanneer hij durft bewel'en, dat mis
handelingen niet meel' voorkomen, en dat de toestanden vrijwel bevredigend zijn 
te noemen, 
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De Ministel' heeft getoond, waal' het de Rijksopvoeding<;gestichten bell'eft, zijn 
overtuiging te hebben behouden; ik meen mij mijnerzijds de VJ'ijheid te mogen 
vel'ool'loven, gesteund doOi' een langdul'ig ondel'zoek en dooI' den goeden wil om 
de waarheid te vinden, om mijn overtuiging eveneens te blijven handhaven, 

De heel' KETELAAR: Uit de rede van den Ministel' heb ik met genoegen opge
merkt, dat wij in elk geval vooruitgaan, en dat het onzerzijds zeker vl'oeger een 
misvel'Stand is geweest, toen wij meenden dat de gerustheid van den Minister nog 
grooter was dan zij blijkt te zijn. Immel's waal' wij nu de vel'klal'ing hebben ont
vangen, dat de Minister reeds bij de volgende begrooting uitbl'eiding van personeel 
zal voorstellen; dat hij een onderzoek heeft doen instellen naar het vakondenvijs 
dOOI' een vertrouwd man als de inspecteur van het middelbaar onderwijs, en dat 
hij ook de inspecteurs van het lager ondel'wijs is gaan I'aadplegen, daal' geloof ik 
dat wij gaan in de goede richting, 

Wat nu het vakonderwijs betreft, mijn indruk is, dat wel de benoodigde wel'k
tuigen aanwezig zijn en dat ook de personen niet tot de slechtste onderwijwi's 
behool'en, maar dat de gl'oote fout hierin is gelegen, dat het onderwijs veel te kOl,t 
duurt; en die veel te korte duur maakt het onmogelijk volt.loende bekwaamheid 
te verkrijgen, 

Den heel' van Bylandt, die beweerde dat het zoo lastig is om geschikt personeel 
te vinden, kan ik antwoorden dat dit te begrijpen is wanneer men ziet welke 
traktementen op dit oogenblik vool'al in particliliel'e gestichten worden gegIlven 
aan personen, van wie men zulke gl'oote bekwaamheden en predagogische geschikt
heid vel'wacht, Worden die salarissen verhoogd, dan zal de keus van pel'sunen 
zeker ook wel wat I'uimer worden . 

De beschuldiging van sexueele onzedelijkheid is dool' den Minister wedel'legd met 
de bewering, dat zoo iets in alle gl'Oote gestichten voorkomt. Zekel', ik weet wel, 
dat in alle gestichten waal' jongens en meisjes van dien leeftijd bijeen zijn, wel 
eens onzedelijkheid wOl'dt bedreven, maal' daartegen is toch een middel. En dat 
middel is: voortdUl'end en schel'p toezicht op de handelingen der kindel'en, De 
Ministel' heeft toegegeven, dat el' nog wel eens een tikje wordt uitgedeeld, maal' 
ik VI'ees, dat dit wel meel' zal voorkomen dan een enkele maal ..... . 

De opmerkingen van den Mini~ter ovel' de tuchtschool hebben mij onbevl'edigd 
gelaten evenals zijn mededeelingen in lle stukken, De Minister wist niet, of de 
Kamel' het instituut van de tuchtschool zou aannemen en daal'om heeft hij geen 
nauwkeUl'ige inlichtingen ingewonnen, doch dit is voor mij geen steekhoudend 
argument, Juist als de Minister met nieuwe zaken komt, rust op hem de vel'plich
ting om ons zoo uitvoel'ig mogelijk in te lichten en er zich niet met een paar 
zinnen af te maken, De Minister zegt, dat men in een nieuwe zaak veel aan de 
Regeel'Ïng moet overlaten, maal' het middel, dat de Minister ons geeft, om el' tegen 
op te komen, als de zaak fout gaat, zal dikwijls niet baten, Bij de begrooting, 
waarheen wij verwezen worden, kunnen wij een post, dool' den Minister aange
vraagd, verlagen of afstemmen, maal' nieuwe posten op de begl'ooting te brengen 
is in deze Kamer zeel' moeilijk, 

Wanneer de Minister met voorstellen omtl'ent de tuchtschool komt, kunnen wij 
de kosten daarvan verminderen of in het geheel niets er voor geven, maal' daal'
dool' zou telkens de zaak ten minste een jaal' achteruitgaan. De Kamer moet ,·oOl'af 
invloed kunnen hebben op de inrichting van de tuchtschool en haal' dan met de 
Regeel'ing gezamenlijk vaststellen, dan lal een del'gelijk instituut betel' tot zijn 
recht komen dan op de nu voorgestelde wijze, 

De Minister venvachtte niet, dat alle leden in de Kamel' paedagogen waren om 
daarover te oordeelen, maal' het argument, dat niet alle leden van alle zaken 
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evenveel verstand hebben, geldt tegen den parlementairen al'beid in het algemeen 
en niet speciaal tegen de tuchtschool. 

Ik blijf dus bij mijn mcening, dat een afzondel'lijke wet noodig is tot regeling 
dezer zaak en zal bij art, 21 te dier zake een amendement voorstellen, 

De heer DE KLERK: Ik heb mij inderdaad verbaasd over den stortvloed van 
woorden van den heer van Kol naai' aanleiding van het dOOl' mij gesprokene j niet 
over de veelheid diel' woorden, dit zijn wij van den geachten afgevaardigde gewoon, 
maar over de wijze waal'op hij mij beantwoOl'd heeft, Inderdaad, in tegenstelling 
met zijn optreden andel's is hij waarlijk gl'appig geweest, Hij heeft van de geheele 
zaak door mij behandeld eenvoudig een grap gemaakt. Ik zou verdedigtl hebben, 
volgens den heel' van Kol, het geheele stelsel van onze Rijksinrichtingen, 

Niets is minder waar: ik heb alleen gezegd dat ik een bezoek heb gebracht aan 
den Kruisberg en aan de andere gestichten niet. Ik heb aangetoond wat voor vel'
betering vatbaar was en verbeterd moest worden, De heel' van Kol wil den alwetel' 
uitspelen en een ander die een ondel'zoek instelt voo I' een gl'appenmakel' doen door
gaan. Hij alleen en zijn trawanten zijn de el"llstige, wetenschappelijke mannen j hij 
duldt geen tegenspraak, Ik protesteer ten Pl"llstigste tegen deze uitdrukkingen, 
Wanneer men del'gelijke dingen bespl'eekt met een jongmenseh, die pas het gesticht 
heeft verlaten, is men allel'minst gl'appig gesteld .... , . 

Intusschen heeft de heer van Kol niet alleen niet tegengesproken wat ik heb 
beweerd, maar hij heeft dit zelfs bevestigd. Hij heeft hulde gebracht aan den dü'ecteur 
van den Kruisbel'g, Hij heeft niets kunnen afdingen op de fraaie en pl'actische in
richtingen ten behoeve van het vakondel'wijs, 

Ik heb alleen den heer van Kol willen zeggen dat als men de donkere zijde van 
een zaak behandelt en men bespeUl't een lichtstraal, men goed zal doen ook die 
lichtzijde te bespreken, 

De heer CORT VAN DER LINDEN, l11ini.rter van Justitie: De heer van Kol heeft 
gezegd, dat el' van liefde bij de tegenwoordige beambten geen sprake kon zijn, 
Hoe konden deze gepaspol'teerde militairen zijn mannen van hart, 

Het heeft mij leed gedaan dit van den heer van Kol te vernemen, want hoe 
gaal'ne ik met hem instem dat alle bewaal'del's niet altijd gewenschte paedagogische 
eigenschappt!n bezitten, zoo weet ik toch zekel', dat in den I'egel bij die beambten 
naar hun vermogen heerscht een blijmoedige toewijding aan hun ambt, Er kunnen 
uitzonderingen zijn, maal' de menschen vervullen hun taak zoo goed zij kunnen en 
niet zelden met gl'oote toewijding, 

Nu nog aan den heel' Ketelaar, 
Zijn groote gl'ief [was] dat de duur van het vakonderwijs te kOl't was . De 

lokalen, de gereedschappen en de onderwijzers waren wel goed, maal' het onder
wijs te kOl't, 

Dit is waar, maal' dat zal juist met deze wetsontwerpen verbetel'en. Zij zullen 
nu langer blijven en dus zijn e,' ook betere resultaten van het onderwijs te verwachten, 

Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer. 
(Vervolg vnn blz, 513 bier voor .) 

Heeft het ontwerp nO, 31 [zijnde 
het voorstel tot wijziging der be
palingen omtrent het straffen van 
ieugdige personen, dat gewordm is 

Regeeringsantwoord. 
(Vervolg ~an blz, 514 bier voor,) 

Maar evenmin is dit [nI. de on
rijpheid van het voorstel] het ge
val waar, geheel naar dezelfde grond
gedachte de nadere taak van den 

35 
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de wet van 12 Februari 1901, 
Stbl. nO. 63] de nieuwe straf, de 
Tuchtschool, onbepaald en ongere
geld gelaten, dit ontwerp brengt 
geen stap nader tot de wetenschap 
wat de Tuchtschool eigenlijk is, en 
waarin zij zoude kunnen uitmunten 
Doven bestaande straffen. Het blijft 
:0 een naam", zoo werd gezegd, zon
der wezen, zonder karakter. Men 
betwijfelde het, of op zoo lossen 
grondslag, een zoo belangrijke ver
andering in ons strafsysteem mocht 
gebracht worden. Sommige leden 
verklaarden bezwaar te hebben hunne 
goedkeurende stem aan dit ontwerp 
te geven, tenzij de Minister betref
fende zijne plannen omtrent de op
voedingsgestichten en tuchtscholen 
alsnog duidelijke en voldoende in
lichtingen mocht verstrekken. 

Staat ten aanzien van dwangop
voeding en strafuit.voering wordt 
aangewezen. Gelijk reeds in de Me
morie van Antwoord op het V 001'

loopig Verslag van het wetsontwerp 
betreffende het strafrecht en de 
strafrechtspleging is uiteengezet zijn 
in dit ontwerp de beginselen aan
gegeven, die inderdaad de vrijheid
straf en de opvoeding naauwkeurig 
bepalen. De aard van het onderwijs, 
dil tuchtmiddelen, de duur der over
heidsmaatregelen, het toezicht, het 
voorwaardelijk en definitief ontslag 
zijn door wetsvoorschriften vastge
legd, en bovenal is het groote be
ginsel eener consequent doorgevoerde 
groepeering en classificatie ook voor 
de Staatsbemoeiing voorgeschreven. 

Aan den eisch eener goede wets
techniek is daarmede voldaan en 
indien de vraag gesteld wordt of 
de Regeering haar stelsel niet nog 

in meerdere onderdeelen uitgewerkt aan de Wetgevende Macht had be
hooren VOor te leggen, dan aan:elt de ondergeteekende geen oogenblik 
die vraag ontkennend te beantwoorden. Immers zoude eene vooraf tot 
in de onderdeelen uitgewerkte organisatie. de onmisbare vrijheid van 
ontwikkeling van deze nieuwe of vernieuwde maatregelen ernstig be
lemmeren. In deze is trouwens, het zij hier nog eens herhaald, geen 
andere dan de bestaande weg gevolgd, zoo als uit een vergelijking 
van het ontwerp met de wet van 14 April 1884 (Staatsblad nO. 62) 
tot vaststelling der beginselen van het gevangeniswezen kan blijken. 
De daarbij ten opzichte van de Rijksopvoedingsgestichten getroffen 
voorziening is zelfs minder volledig dan die welke than~ ten opzichte 
dier inrichtingen en der tuchtscholen in het ontwerp zijn aangegeven. 

Maar al behoort naar de meening van den ondergeteekende de nadere 
uitwerking der in dit ontwerp vastgelegde beginselen aan de uitvoerende 
macht te worden voorbehouden, zoo heeft bij toch anderzijds geen be
zwaar zijne denkbeelden daaromtrent aan de Kamer mede te deelen, te 
minder omdat zij niet anders zijn dan logische gevolgen alleen beperkt 
en gewijzigd door de noodzakelijkheid om rekening te houden met de 
vermoedelijk niet aanstonds in onbegrensde mate beschikbare paeda
gogische en dirigeerende krachten zoowel als met de eischen van 's 
lands financi!!n. 

Ten aanzien van de Rijksopvoedingsgestichten is wel de hoofd vraag 
die der verdeeling van de kinderen en jeugdige personen over de 
gestichten. Ongetwijfeld zoude het een groot voordeel zijn dat 
alleen gelijksoortige elementen telkens in een en hetzelfde gesticht 
werden saamgebracht, doch de kosten zouden met het oog op de 
hulpmiddelen van opleiding en opvoeding en het noodige personeel 



TUCHTSCHOLEN, RIJKSOPVOEDINGSGESTICHTEN. 547 

langs dien weg tot eene bedenkelijke hoogte worden opgevoerd. De on
dergeteekende stelt zich daarom voor de verdeeling over de ge
stichten tot het. bepaald Doodige te beperken en daarentegen de 
verdeeling in de gestichten naauwkeuriger en uitvoeriger te regelen. 
In verband met een aanvankelijk bescheiden proeve met bet uit al
gemeen paedagogisch oogpunt ongetwijfeld uitnemend paviljoenstelsel 
zoude, behoudens de ook thans reeds onvermijdelijke stichting van een 
depot van discipline, een behoorlijke afzondering der verschillende 
categorieën wel geen grooter dan het reeds thans bestaande aan
tal gestichten vereischen. Bij de verdeeling over de gestichten zal in 
de eerste plaats op den voorgrond treden de onderscheiding tusschen 
hen, die op jeugdigen en hen, die op meergevorderdJn leeftijd worden 
opgenomen . Daar naast ~al worden gelet op de onderscheidmg van hen 
die van het platteland en uit de steden komen, eene onderscheiding 
echter die nog niet tot vermeerdering van het getal gestiebten behoeft 
te leiden . Voor de vrouwelijke opvoedelingen zal met het oog vooral 
op haar vermoedelijk aantal, berekend naar den maatstaf der tElgen
woordige sterkte en naar de criminaliteit der vrouw ten onzent in het 
algelDeen, van geen verdeeling over verschillende gestichten behoeven 
sprake te zijn. 

Wat de verdere indeeling in de gestichten betreft, de~e zal niet 
alleen dienen te geschieden naar den gang van het schoolonderwijs en 
de vakopleiding, doch ook naar het wezen der verpleegden en hun ge
drag. Deze indeeling zou een drieledige kunnen zijn, n. 1. een normale 
klasse, een strafklasse en een klasse van belooningj de eerste te vormen 
door hen, die de gezette, voortdurend waakzame gestichtsverzorging en 
toezicht noodig hebben en zich daaronder dan goed gedragen, de tweede 
van hen die door misdragingen bizondere behandeling en toezicht tijde
lijk vereischen, de derde van degenen die geschikt kunnen worden ge
acht om zich met meer vrijheid en zonder den specialen steun, die een 
alles regelend gestichtsleven geeft, te bewegen, en die dan ter verdere 
verpleging aan particuliere vereenigingen kunnen worden toevertrouwd. 
V oortgezet wangedrag in de strafklasse zal leiden tot plaatsing in een 
afzonderlijk gesticht, met den naam depot van discipline aan te duiden. 
Dit gesticht leent zich ook tot opneming van hen, die zich, na aan 
particuliere hoede te zijn toevertrouwd of voorwaardelijk te zijn ont
slagen, ernstig hebben misdragen, terwijl opneming van meisjes, diA 
reeds vóór dat z1j ter beschikking der Regeering werden gesteld, een 
onzedelijk leven hebben geleid in het voor meisjes bestemde depot zich 
mede aanbeveelt. In het depot van discipline zal ieder aanvankelijk in 
een observatie-klasse moeten worden geplaatst, om zoo noodig van daar 
uit naal" een gesticht tot verpleging van lijders aan ziels- of bizolldere 
lichaamsziekten of gebreken te worden geëvacueerd, of wel in een strengere 
of een zachtere klasse van discipline over te gaan, uit welke laatste 
terugkeer naar het gewone gesticht mogelijk moet kunnen zijn . 

Ten aanzien der tuchtscholen kan van een dergelijk systeem van ver
deeling en indeeling geen sprake zijn. Immers verblijven de verpleegden 
te kort in de hier bedoelde inrichtingf\n dan dat een systematische op
leiding zou kunnen worden beproefd; ten anderen treedt bij de tucht
school het karakter van straf en vrijheidsberooving uit den aard der 
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zaak op den voorgrond en is het onderwgs en de opleiding meer hulp
middel en nevenzaak. Ook met het oog op de onzekerheid betreffende 
het aantal der te verwachten verpleegden zal een nadere regeling van 
het aanvankelgk aan te nemen stelsel later wel moeten volgen. In den 
aanvang zal men zich moeten tevreden stellen met een verdeeling naar 
gelang van het ressort van herkomst, terwgl in elk gesticht gelegen
heid zal zgn tot afzondering van jongeren en ouderen, verbonden met 
een indeeling in een gewone klasse, waarin zij, die voor gemeenschap
pelijke behandeling geschikt zgn, en een isoleerklasse, hetzg van groe
pen, hetzij van individuen, voor hen wier behandeling bgzondere moei
lijkheden oplevert. Nader 7.801 dan in overweging kunnen worden ge
nomen, of in verband met het aantal van hen, wien een eenigszins 
langdurig verblgf in de tuchtschool wordt opgelegd, de oprichting of 
aanwgzing van afzonderlgke inrichtingen voor ouderen en jongeren, voor 
meer verdorvenen en zich blijvend misdragenden, aanbeveling verdient. 
De tuchtscholen zullen overigens naar de voorstelling van onderge
teekt>nde bestemd zijn voor een beperkt aantal verpleegden, als hoe
danig het getal 50 zou kunnen worden genoemd, en juist dat betrek
kelijk gering aantal zal er niet weinig toe bgdragen om de moeilijk
heden van classificatIe door een voortdurend en nauwlettend toezicht 
tot betrekkelgk kleine proporti1!n terug te brengen. 

Nadrukkelijk wordt hier nog herhaald, dat de aangegeven hoofdtrek
ken voor de nadere regeling van onderdeelen van het straf- en opvoed
kundig stelsel in de ontwerpen vervat slechts voorloopige zijn en het 
onderwerp van nadere overweging en overleg zullen vormen \'oor en 
aleer zij definitief worden vastgesteld. Daarbij zal gebruik worden ge
maakt van de opmerkingen in de Tweede Kamer bij de beraadslaging 
gemaakt, en zal eveneens met alle waardeering worden gelet op de 
wenken, welke de Eerste Kamer nog mocht willen geven. Het ligt 
bovendien in de bedoeling van den ondergeteekende in dat overleg reeds 
te betrekken het Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies. 

Over de regeling der verplichtingen en bevoegdheden van dit nieuwe 
lichaam wenscht hij voorts het College zelf te hooren, zoodat nadere 
mededeelingen daaromtrent praematuur zouden zijn. Alleen kan de 
verzekering wel reeds worden gegeven, dat het streven zgnerzijds 
daarop gericht is, het daadwerkelijk optreden in overeenstemming te 
doen zijn met den naam, waarin niet toevallig maar opzettelijk niet 
alleen van advies en van toezicht, maar ook van bijstand wordt gesproken. 

Voorloopig Verslag. 
(Vervolg.) 

Regeling bij algemeenen maatregel 
van bestuur. Met de nadere vaststel
ling van het wezen van de tucht
schoolstraf bg maatregel van in wen
dig bestuur konden onderscheidene 
leden zich niet vereenigen. Aan de 
Staten-Generaal werd, naar veler 
oordeel, zoodoende alle invloed op 
vaststelling van hetgeen het begrip 

De in deze paragraaf van het 
Verslag gegeven opmerkingen vin
den ten deele reeds hare beant
woording in hetgeen naar aanleiding 
van het in de vorige paragraaf 
aangemerkte hierboven is aange
voerd. Daaruit blijkt, dat de onder
geteekende het naar zijne meening 
in dezen eenig juiste gevoelen deelt 
van de leden der Kamer, die een 
regeling bij de wet, als door andere 
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Tuchtschool in werkelijkheid wezen 
zal, onthouden. 

Het budgetrecht kon daarbij niet 
baten. Was de Regeering eenmaal 
gemachtigd de zaak bij maatregel 
van inwendig bestuur te regelen, 
dan was de Regeering alleen voor 
die vaststelling verantwoordelijk en 
konden de Staten-Generaal daarop 
op wettige wijze geen invloed uit
oefenen terwijl zelfs, wat de geld
middelen aangaat, de Eerste Kamer 
weinig contl:öle zal hebben, nu de 
Minister van Justitie geweigerd heeft 
toe te zeggen dat die geldmiddelen 
bij suppletoire begrooting zouden 
worden aangevraagd. 

Vele leden wenschten dan ook de 
inrichting der tuchtscholen en op
voedingsgestichten, althans in groote 
trekken, alsmede hun aantal bij de 
wet geregeld te zien. Zij meenden, 
dat zich hier een analoog geval 
voordeed als na de invoering van 
het Wetboek van Strafrecht ten op
zichte der gestichten waar, hetzij ge
vangenisstraf, hetzij hechtenis wordt 
ondergaan, welke door de wet Wal"en 
aangewezen. 

Anderen waren echter va.n ge
voelen, dat eene regeling bij de wet 
voor het oogenblik onmogelijk was 
en berustten er dus in, dat die bij 
Koninklijk besluit zoude geschieden. 
Evenwel werd door deze leden toch 
de verwachting uitgesproken, dat 
later eene regeling bij de wet zoudEl 
volgen. 

De opmerking werd gemaakt, dat 
volgens art. 8 van het ontwerp de 
tucht~cholieren • gewoon lager onder
wijs" en de opvoedeJingen ~ lager 
onderwijs" ontvangen. Is daarmede, 
zoo werd gevraagd, vElrschillend 
onderwijs bedoeld? Zoo ja, waarin 
ligt het verschil? 

leden bedoeld, voor het oogenblik 
onmogelijk oordeelden. Tegen een 
late/'e regeling van die punten, die 
daarvoor geschikt zullen blijken te 
zijn, wanneer in de praktijk om
trent de wijze van werken in het 
stelsel voldoende zekerheid zal zijn 
verkregen, ziet de ondergeteekende 
geen bezwaar; doch hij ziet daarin 
ook geen voordeel. Daar de Kamer 
steeds in de gelegenheid is een zelfs 
preventieve controle uit te oefenen 
door dat de begrooting der geld
middelen voor de invoering en voor 
de instandhouding van het stelsel 
telkens aan haar oordeel zal moe
ten worden onderworpen. En het 
wil hem voorkomen dat dit bud
getrecht der Kamer het volkomen 
af doend en bruikbaar middel aan 
de hand geeft, om den gewenschten 
invloed uit te oefenen in een zoo
zeer gewichtige materie als de 
onderhavige, ook al worden de 
gelden niet bij suppletoire be
grooting aangevraagd. 

Een toezegging om te zijner tijd 
de eerste aanvraag om fondsen, d. 
i. die tot invoering van het stelsel 
suppletoir te doen geschieden kan 
de ondergeteekende uit den aard 
der zaak thans nog minder geven 
dan voor geruim en tijd in de 
Tweede Kamer; zij zou immers nu 
nog minder beteekenis hebben dan 
destijds, waar zij slechts dengElne 
die haar gefft, zou kunnen binden. 
Wel wil hij als zijne zienswijze 
mededeelen, dat de kosten van in
stelling van een zoo ingrijpende en 
omvangrijke zaak als de hier be
handelde nieuwe organisatie van het 
tuchtwezen voor jeugdigen uit den 
aard der zaak wel voorziening bij 
suppletoire begrooting zullen mee
brengen. 

Wat eindelijk de vaststelling van 
het aantal der tuchtscholen -en op

voedingsgestichten bij de wet betreft, de ondergeteekende heeft er geen 
bezwaar in gezien oorspronkelijk een voorschrift in dien geest te ont-
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werpen. Intusschen heeft hij gemeend zich met het in de andere Kamer 
voorgestelde amendement strekkende om deze beperking uit het ontwerp 
te lichten te kunnen vereenigen, omdat een dergelijke bepaling, waar 
de ervaring omtrent de behoefte die zal blijken te bestaan nog uitspraak 
zal moeten doen, inderdaad weinig waarborgen aanbiedt. De ondervinding 
met de gestichten wet opgedaan, die trouwens ook een groote vrijheid 
aan het uitvoerend gezag liet en desniettegenstaande herhaaldelijk moest 
worden gewijzigd, is van dien aard dat haar voorbeeld weinig tot na
volging zou kunnen aansporen. 

De opmerking omtrent het onderscheid in art. 8 gemaakt ten op
zichte van het onderwijs aan tuchtscholieren en opvoedelingen kan wor
den beantwoord met de mededeeling dat inderdaad eenig verschil ten 
opzichte van het onderwijs wordt bedoeld, en wel, dat in de Rgks
opvoedingsgestichten, waar het verblijf van langen duur kan zijn en 
verpleegden tot hun meerderjarigheid kunnen verblijven, de mogelijkheid 
tot het geven van meer uitgebreid lager onderwijs moet openstaan. 

Voorloopig Verslag. 
(Vervolg.) 

Eehee,' der Tuclztscho/en en Rijks
opvoedingsgestichten. De opmerking 
werd gemaakt, dat onze Rijksopvoe
dingsgestichten in het algemeen niet 
in zeer goeden reuk staan. Jeugdige 
personen worden niet in hun belang 
derwaarts gezonden voor opvoeding, 
maar alleen wanneer zij als onver
beterlijk en schadelijk voor de maat
schappij worden beschouwd en alzoo 
moeten worden opgezonden in het 
belang hunner omgeving. Ware het 
niet juistpr gezien geweest eerst de 
opvoedingsgestichten te verbeteren? 
Waarom niet weggenomen wat aan 
deze nu ondellgdelijks aankleeft? 
Herziening en reformeeren van den 
bestaanden toestand ware volgens 
de leden hier aan het woord, wen
schelijker geweest. Als verkeerd 
werd aangegeven de groote omvang 
der gestichten, daar de eischen ge
steld voor o'pvoeding niet tot hun 
recht kunnen komen in groote ge
stichten en zij dientengevolge on
mogelijk is. De grondslag van alle 
opvoeding moet in het huisgezin 
worden gevonden. 

Sommige leden waren van gevoe
len, dat de meerdere cenh'alisatie 

De opmerking, dat onze Rijks
opvoedingsgesticht.en in het alge
meen niet in zeer goeden reuk staan, 
is slechts in zoover juist, dat velen 
zich door allerlei op zijn zachtst 
genomen lichtvaardige beweringen 
omtrent die inrichtingen, berustende 
op verkeerde voorstelling van zaken 
of gemis aan inzicht bij hen die ze 
uiten, laten inflllenceeren; tJn daar
tegenover staan dan de zeer gunstige 
beoordeelingen van t.al van personen, 
die uit gezet onderzoek ter plaatse 
hunne meening hebben opgebouwd, 
onder welke personen bij uitstek 
bevoegden op een en ander gebied 
zich bevinden. In verband met de 
gewijzigde begrippen omtrent de 
dwaugopvoeding van jeugdige delin
quenten hebben de opvoedingsge
stichten ook ton onzent in de laatste 
jaren de geleidelijke vervorming van 
zachte gevangen huizen tot eigenlijke 
huizen voor opvoeding ondergaan 
en blijft op de doorvoering daarvan 
bij voortduring de aandacht geves
tigd. Wat thans in het belang der 
opvoedingsgestichten te verbeteren 
valt, wat thans als ondeugdelijk 
moet worden weggenomen, zijn de 
door de bestaande wettelijke bepa
lingen op het stuk van bestraffing 
der jeugdige delinquenten aan hun 
goede werking in den weg gestelde 
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bij het Departement van Justitie 
niet gunstig zoude werken. Wil men 
van den on vergolden arbeid van 
commissiën of colleges van regenten, 
of welken naam men aan die lichamen 
wil geven, goede inzichten verwach
ten, dan moeten die lichamen vol
doende macht en voldoenden invloed 
kunnen uitoefenen en is het wen
schelijk hun het aanzien, dat een 
Koninklijke benoeming geeft, niet 
te onthouden. 

In verband hiermede wenschte 
men te vernemen, of althans aan 
de nieuwe instelling, aan het college 
van toezicht, bijstand en advies een 
zoodanige invloed zoude worden toe
gekend, dat te groote centralisatie 
bij het Departement of bij eene af
deeling daarvan zoude worden ge
keerd. 

Met het oog op de omstandigheid, 
dat ook directrices zullen worden 
aangesteld, werd de vraag gedaan, 
hoe de Regeering zich de diensten 
van directrices denkt te verzekeren. 
Donkt zij hare keuze te kunnen doen 
uit bewaarsters der gestichten, of 
uit de kweekscholen voor onder
wijzeressen? Aan het laatste werd 
de voorkeur gegeven. 

belemmeringen. Te dien opzichte is 
herziening en reformatie dringend 
noodig, zooals die door het wets
ontwerp nO. 31 [nu de wet van 12 
Februari 1901, Stbl. nO. 63] en dit 
zich daarbij aansluitend ontwerp 
worden getroffen, waarbij voor op
voeding in het huisgezin een ruime 
plaats is opengelaten. 

Meerdere centralisatie bij het De
partement van Justitie dan feitelijk 
onder den tegenwoordigen toestand 
bestaat ligt geenszins in de bedoeling 
van den ondergeteekende en volgt 
ook allerminst uit het onderhavig 
ontwerp. Eer het tegenovergestelde, 
waar een nieuw lichaam wordt in
gesteld en daaraan al de invloed 
zal worden toegekend, die het voor 
een goede medewerking met den 
Minister van Justitie, in wiens han
den het opperbeheer blijft berusten, 
zal blijken te hehoeven. 

N aast dit college nog plaatselijke 
colleges van regenten te hebben, in 
den eigenlijken zin van het woord, 
zou tot verwarring en moeilijkheden 
aanleiding geven, al aanstonds ten 
opzichte der competenties. Wel is 
plaats voor en bestaat behoefte aan 
locale commissi1in van toezicht. 
Onder dit toezicht behoort aan de 

directiën der gestichten een zekere vrijheid en zelfstandigheid te worden 
gelaten, welke bepaaldelijk in zake van opvoeding, die het hiel' geldt, 
niet mogen worden gemist. Van den arbeid en invloed van die commissiëlJ, 
juist waal' zij zijn ontheven van verplichtingen, welker vervulling in bil
lijkheid niet van baar kan worden gevergd, koestert de ondergeteekende, 
ondanks hare benoeming bij ministerieeJe beschikking in plaat.s van bij 
Koninklijk besluit, de beste verwachtingen. 

Wat de keuze bij de aanstelling van directrices betreft, het laat ûch 
niet aanzien dat bewaarsters in gevangenissen en aanverwante gestichten, 
altbans naar den tegenwoordigen stand van zaken, voor die betrekking 
in aanmerking zullen kunnen komen. Op aspiranten, die baar opleiding 
in kweekscholen voor onderwijzeressen hebben ontvangen, zal waar
schijnlijk wel in de eerste plaats worden gelet, maar tot haar behoeft 
de keuze zich geenszins te beperken. Ook op anderen, vrouwen die zich 
op socialen arbeid toeleg~en! kan éle aÇJ,ndacht vé"\llen, 
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Voorloopig Verslag. 
(Vervolg,) 

Opvoeding doOI' bijzondere vel'eeni
gingen, Vele leden betuigden hunne 
ingenomenheid met het in art, 12 
neergelegd beginsel, dat verpleging 
der tel' beschikking van de Regee
ring gestelde jeugdige personen dool' 
stichtingen en vereenigingen moge
lijk wordt, Zij meenden, dat be
doelde stichtingen onder toezicht der 
Regeering veel nut konden teweeg
brengen, Voor sommige leden was 
deze bepaling de gunstigste zijde 
van het geheele wetsvoorstel. 

Het is den ondergeteekende aan
genaam de ingenomenheid van vele 
leden te zien uitgedrukt met het in 
het ontwerp geregeld beginsel van 
samenwerking del' Regeering met 
het particulier initiatief ten op
zichte del' verpleging van de aan 
dwangopvoeding te onderwerpen 
jeugdige personen, 

Het komt hem voor, dat reeds 
deze regeling de overtuiging had 
kunnen schenken, dat allerminst van 
geest of neiging tot centralisatie in 
dit ontwerp sprake kan zijn, 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 

(Deze werden gevoerd bij het wetsontwerp tot wijziging der bepulingen betreffeude 
de straffen en d. slrafrechtspleging ten aanzien van jeugdige personen, Over dit wcls
ontwerp zelf, dat geworden is de wet van 12 Febr, 1901, Stbl, nO, 63, wordt ge
handeld in deel V,) 

(6 Februari 1901.) 

De heel' KIS'f: Wat is eigenlijk de tuchtschool? wat het karakter, wat bet 
wezen daarvan 7 

Vool'eerst wijs ik el' op dat het woord geen bekend begl'ip uitdrukt ... " Het 
geeft geen omschrijving van een bestaande instelling, Het geeft ook etymologisch 
geen bepaald begl'ip aan. Noch tucht, noch school geven licht, Het woord tucht 
zou licht geven, wanneer de bedoeling van het ontwerp was, dat de tuchtschool 
een inrichting zoude zijn waal' disciplinail'e stl'affen worden toegepast, een denk
beeld dat wellicht zijn goede zijde zou hebben. Volgens het ontwerp is de tucht
school echter een straf, Een eigenlijke school is de tuchtschool mede uiet . 

Bij den korten duul' del' tuchtschoolstraf kan zij als school in de meeste ge
vallen geen werkelijk effect hebben. 

De Regeering zegt dan ook zelve, dat men het karakter van school te veel op 
den voorgl'ond heeft geschoven, 

Verder is het in confesso dat in het buitenland geen enkele inrichting is, welke aan 
hetgeen de Regeering zich van zoodanige tuchtschool vooI'Stelt kan beantwoorden. , . , 

De Regeering heeft 'mijns inziens dan ook e1'kend, dat het denkbeeld \an tucht
scholen absoluut nog niet vaststaat .... Wat. dus eigenlijk de tuchtschool zal moeten 
zijn, moet nog ontdekt worden, 

In de Memol'ie van AntwoOl'd I heeft de Minister zich daaromtl'ent eenigszins 
ahdel'S uitgelaten en beweerd dat wel degelijk hiel' de aard en de elementen del' 
nieuwe straf waren gegeven. Dat betoog komt mij niet zeel' klemmend voor; de 
eigenschappen die de Ministel' opnoemt als zijnde die van de tuchtschool, zijn de
zelfde als die van de Rijksopvoedingsgestichten en andere inrichtingen. 

[Volgens die memOl'ie] "blijkt" [uit het ontwerp omb'ent de straffen voor jeug
dige pel'sollen] : 

I Nl, in uc Memorie van Autwoord, betreffende bel wetsontwerp tot wijziging der 
straffen voor jeugdige personen, die in ,leel V wordt opgenomen. 
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"1°, dat de tot tuchtschool vel'ool'deelden worden opgenomen in daartoe bestemde 
inrichtingen; 

,,2°, dat ze zoo noodig des nachts kunnen worden afgezonderd; 
,,3°, dat zij in die gesticht.en ondel' toezicht staan van een dil'ecteut' of dil'ectrice," 
Welnu dit zijn alle geen bijzondere kenmerken van de tuchtschool, maal' men 

vindt ze ook bij de Rijksopvoedingsgestichten en de gevangenissen; "dat zij handen
arbeid zullen vel'I'ichten" - dat doen de gevangenen ook - "dat zij gewoon lager 
onderwijs en godsdienstonderwijs zullen ontvangen" ; "dat zij ovel' de gestichten in 
klassen zu lIen wOl'den ingedeeld" ; "dat ook verdel' in ieder gesticht of onderdeel van 
een gesticnt klassen zullen worden gevormd"; "dat zij onderwOl'pen zijn aan tucht." 

Dit alles is ongeveel' hetzelfde voor de Rijksopvoedingsgestichten, en het eenige 
onderscheid tusschen het Rijksopvoedingsgesticht en de tuchtschool is, dat. terwijl 
in de tuchtschool handenal'beid zal wOl'den vel'l'icht, in de Rijksopvoedingsgestichten 
vakondel'wijs wOl'dt gegeven, Maal' - zooals reeds is opgemerkt - ook dit is geen 
principieel \'el'schil, maal' een gevolg alleen daarvan, llat de tijd in de tuchtscholen 
doorgebl'acht te kort is om daal' bepaald vakonderwijs te geven, Reeds in de Memorie 
van Toelichting is echter dOOI' den Minister medegedeeld dat de handenal'beid VOOI' 
de tuchtelingen zoo instl'uctief mogelijk zoude gemaakt worden, AI hetgeen daal' 
wOl'dt opgegeven zijn eigenschappen van hetgeen de Regeel'ing zich van de tucht
school vOOl'stelt, maar duidt niet aan het wezen, het kal'akter, Hetzelfde zou het 
geval zijn, wanneer iemand, een onbekend dim' wenschende te beschrijven, zeide: 
het is geen paard, maal' het heeft poten, een hals en een staal't, Men zou ant
woorden: maal' dat hebben andere diel'en ook en zijn geen kenmel'kende eigen
schappen van het diel' dat gij wilt beschl'ijven, 

De Minister spreekt in de Memorie van Antwool'd nu nog "an vl'ijheidsbeneming, 
die niet de onaangename eigenschappen zou hebben van de gevangenis en het huis 
van bewal'ingj maal' gevangenisstraf en hechtenis is evenzeel' vl'ijheidsbeneming, 
Dit brengt ons dus niet vel'del', Vl'aag ik mij nu ten slotte af: wat is een tucht
school dan? Dan moet ik antwool'den dat het VOOI' mij een zwevend denkbeeld 
blijft, een luchtkasteel. 

De heel' MELVIL VAN LYNDEN: Ik zal mij bepalen tot het doen van enkele 
opmerkingen en vragen ovel' de nieuwe instelling "de tuchtschool", want dat is 
de eigenlijke spil, waal' het geheele stelsel van het wetsontwel'p om draait. De 
heel' Kist heeft el' al op gewezen, dat de benaming tuchtschool vl'eemd is, Andel'e 
samenstellingen van ,.chool, landbouw-, ambachts-, kook-, huishoudschool, duiden 
aan, dat men in zulk een school bijeenkomt om onderwezen te wOl'den in datgene 
wat als praetlx staat VOOI' het wool'd: school. In dit geval echtel' zal het wel niet 
de bedoeling zijn dat men tel' school gaat om tucht te leeren ; daarvool' toch is 
tijd noodig en wij weten dat de tuchtschool wordt opgelegd voor soms kOl'ten tijd, 
als VOOI' één week, waal' zij subsidiair optl'eedt, en als I'egel voor ten minste één 
maand en ten hoogste een jaar, 

Maal' het zou kunnen beteekenen een schllol waal' men tuchtiging o>ldergoat, 
Doch ook dat is niet juist, want in die inrichting zijn lichamelijke straffen verboden, 
De naam tuchtschool bl'engt dus reeds tot twijfel aangaande de bedoeling van de 
il1l'ichting, Deze is evenwel geen andere, dan om te zijn een stl'atllll'ichting voo I' 
minderjarigen, 

Dat komt 0, a, aan het licht, als men een vel'gelijking maakt tusschen tucht
scholen en opvoedingsgestichten, 

[Hiel' volgt de vergelijking volgens de mededeelingen in de stukken over 
het in de noot op de vorige blz, aangehaalde wetsontwel'p, gelijk ook in de 
rede van den heel' Kist voorkomt, 
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Na verdel' aangehaald te hebben de pet'iode der Memorie van Antwoord, beo 
ginnemle: "Wat de verdere" en eindigende met de wOOl'den "te bewegen" -
hierboven op blz 147 voorkomende, betretTende de inwendige verdeeling der 
npvnedingsge.!ticktm in klassen, vel'volgt spl'eker vcrdel':] 

In deze gestichten zal dus de indeeling in klassen plaats vinden, maal' in de 
volgende alinea lezen wij: 

"Ten aanzien del' turhtscholen kan van een dergelijk systeem van verdeeling en 
ilHleeling geen sprake zijn Immers verblijven de vel'plepgden te kort in de hier bedoelde 
imichtingen dan dat een systematische opleiding zou kunnen wOI'den beproefd." 

Hiel'uit moet ik opmaken , dat zelfs bij den Minister de denkbeelden niet heldel' 
zijn omtrent het verschil tusschen tuchtscholen en opvoedingsgestichten Alleen 
komt, onmiddelijk a.:htel· de door mij geciteerde wOOl'den, het volgende voo I' : "ten 
andere tJ'eedt bij de tuchtschool het kal'akter van straf en vrijheidsberooving uit 
den aal'd del' zaak op den vool'gl'ond en is het onderwijs en de opleiding meel' 
hulpmiddel en nevenzaak." 

EI' wOI'dt dus gezegd dat het kenmerkend onderscheid tusschen de tuchtschool 
en het opvoedingsgesticht dit is, dat de eerste bestemd is tot stl"llf en t.lat de klem
toon behoOl·t te vallen op de vrijheidsbel·ooving. Welnu, dan is het, dunkt mij, niet 
heel veel anders dan een soort van hechtenis, zooals wij nu hebben , alleen met 
wat schoolonderwijs el' bij. 

Ik zou wel aan den Minister willen vl'agen of daarvoor wel nieuwe gestichten 
behoeven gebouwd te wOl'den? Welk verschil bestaat el' dan tusschen de tegen
wool'dige hechtenis en de tuchtschool 7 Niets andel's dan dat daar bij elkandel' zittpn 
in de tuchtschool, nl. enkel mindel'jarigen, geen meerder'jarigen, en dat zij zich 
daal' niet bpvinden als gevangenen onder gevangenis beambten, onder bewakel"S, 
maal' onder de leiding van schoolmeestel's. Het is dus niets andprs dan een ge· 
modificeerde hechtenis. 

Nu zou ik willen vl"llgen: is die voorstelling juist 7 En, zoo ja, zijn daal' afzon· 
derlijke gestichten voor noodig, en kan niet gebl'uik gemaakt wOI'den van sommige 
huizen van bewaring, waal' nu hechtenis wordt ondergaan 7 

De heer SASSEN: Omtl'ent de tuchtschool ben ik het geheel eens met den ge
achten afgevaardigde uit Nool·dholland. Die tuchtschool beschouw ik als een puzz'e, 
waal'bij de pl"llctijk ons den weg zal moeten wijzen, We moeten ten deele afwachten 
wat de tijd zalleeren. Ik kan den Ministel' bijzonder aanbevelen het verslag na te 
lezen van een vergadering van paedagogen , onlangs in Amsterdam gehouden, waarbij 
dOOI' deskundigen eenstemmig is uitgemaakt, dat op de gewone scholen de plak en 
een flinke klap zeel' nuttig kunnen werken. 

Ik geef den Minister in ovel'weging de I'ichting van die tllchtschool niet al te 
humanitair te makell. Hiel' vooral is waal', dat zachte heelmeestel's kwade wonden 
maken. Laat de Minister J.1"llchtige middelen 'vool'schl'ijven om den jeugdigen delinquent 
tot zijn plicht te brengen. 

De heer VAN LIER: Van meer dan ééne zijde [is] aangewezen, hoe rlie school 
[de tuchtschool] als het wal'e nog Poen weinig in de lucht hangt en hoe bezwaar
lijk het is een beoOl'deeling uit te sPI'eken ovcr datgene, waal'van men niet zekel' 
weet, wat het is . 

Ik veroOl'\oof mij echtel' te zeggen , dat die tuchtschool wel een welIlIg in de 
lucht hangt, maa,· nipt geheel. Juist omlijnrl is het begl'ip niet en het zou ook 
VOOI' den Minister van Justitie niet mogelijk zijn om het zoo juist te omlijnen, 
omflat hij zelf nog nooit cen tuchtschool heeft gezien en deze hier nergens bestaat. 

Ook de eel'ste spreker heeft gezegd , dat het woord "tuchtschool" in de lucht 
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hangt. Nu vind ik dat wool'd - ik haal hiel' aan hetgeen door den geachten afge
vaal'digde uit Utl'echt is gezegd - nog niet zoo vaag, Die sprekel' vl"l1agt: wat is 
een tuchtschool? Een landbouwschool - het eerste gedeelte van het wool'd wijst 
het aan - is een school, waar men voo I' den landbouw wordt opgeleid; de be
teekenis van het woord "huishoudschool" is ook duioelijk. 

Welnu, een tuchtschool is naai' mijn begl'ip een plaats van opvoedmg, !len 
school, waal' orde en tucht heerscht en waal' men aan tucht wordt gewend, want 
de kinflel'en, die in die school zullen wOI'den geplaatst, zijn zondel' tucht opgegl'oeid, 

Nu zegt men: wat zal dat wOI'den, want dOOI' den Minister is alleen VOOI' Rijks
opvoeding'lgestichten een classificatie aangegeven? Daar heeft de Ministel' de Jonge
lieden gequalificeel'd als gewone jongelieden, betere en slechtel'e, al200 dl'ie klassen, 
De Ministel' heeft echtel' in de Memol'ie van Antwool'd uitdrukkelijk gezegd, dat 
el' bij die tuchtschool ook wel degelijk vel'deeling zou zijn tusschen de verschillende 
kweekelingen en oat niet alleen op den leeftijd ma!\l' in het bijzondel' op de hel'
komst zou wOl'den gelet, Bovendien zegt Zijn Excellentie daal', dat die tuchtscholen 
in geringen getale zullen WOl'rlen opgel'icht en geen gl'oot aantal v!ll'plepgden zullen 
bevatten. Wanneel' het getal verpleegden gl'ootel' wOI'dt, dan moeten el' meel'del'e 
tuchtscholen komen, Wij h!lbben dus in het klein een aanwijzing hoe men denkt 
die scholen in te richten en de mededeeling, dat in de eel'ste plaats daal' orde en 
tucht znllen wOl'den geleel'd. lIet denkbeeld is dus niet zoo vaag als men beweert, 

De heer ALBERDA VAN EKENSTEIN: Men heeft hiel' veel gespl'oken ovel' de 
beteekenis van het wool',1 "tuchtschool", en, wijl men, VOOI' zoovel' ik althans ver
Ilomen heb, niet gekomen is tot een bepaalde definitie, zij het mij vel'gund nog 
een enkel woord daarovel' in het midden te bl'engen. 

Tucht moet niet wOl'den beschouwd als stl"l1f, hoewel in tucht stl'af begl'epen 
kan zijn. De oOl'spronkelijke beteekenis van het woord tucht komt van tl'ekken en 
staat daal'mede in het nauwste verband . Een tuchtschool zal dus de inrichting 
moeten zijn, waSl' al wat el' gedaan en gelaten wordt strekt om het individu te 
tl'ekken tot het goede en afkeel'ig te maken van het kwade. Dat is geheel iets 
anders dan straf, [s een straf noodig om dat tl'ekken tot het goede en dat afkeerig 
maken van het kwade te vestigen of in de hand te werken, dan kiest een goed 
paedagoog die stl"l1f tot dat doel uit; maal' de hoofd bedoeling is het tl'ekken tot 
het goede en het afkeerig maken van het kwade, 

Mag Ik een enkel voorbeeld noemen? Wat is el' betel' dan het plichtgevoel op
wekken in den menseh? Wat is betel' voor de individuen die wij hiel' op het oog 
hebben dan liefde V001' den arbeid bij hen te doen ontstaan? 

Wat is er betel' VOOI' de individuen die wij hier op het oog hebben, dan de 
hoogschatting van den al'beid te doen ontkiemen in hun gemoedel'en met den lust 
tot het goede en schoone in het algemeen? En dit alles behoOl"t tot rle tucht, De 
paedagogische stl'ekking van deze ontwel'pen is een lof voor den ontwel'pel' el' van, 

De gerechtelijke straf VOOI' eenig misdrijf opgelegd, is een geheel anrlel'e dan de 
paedagogische. 

De gel'echtelijke straf wOl'dt opgelegd als ter bevrediging van het rechtsge\oel 
tegenover het begane misdrijf; de paedagogische straf beoogt de vel'betering van 
het individu, opdat hij niet meer misdoe, Deze gedachte ligt aan deze ontwel'pen 
ten gl'ondslag, 

liet is zekel' dat iemand die de tucht goed begrijpt, goed zal optreden in de be
doelde school; en als zoodanig is het wool'd "tuchtschool" goed begrepen en hiel' 
op zijn plaats, Die de tucht goed begl'ijpt, voedt goed op. Maal' waal' het hiel' 
vool'al op aankomt - ik meen dit bij deze gelegenheid wel te mogen hel'innel'eu 
is de uitvoel'Ïng, die alleen goed kan ziju wanneer men zich blijft bewegell op 
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paedagogisch gebied, en mindel' goed zal gelukken wanneer men daal'van mocht afgaan. 
En wat leeren dan de opvoedkunde en de ondervinding 7 
Dit: dat men nooit een te gl'oot getal individuen bijeen moet hebben om de tucht 

goed te kunnen toepassen en dat de toepasser een uitnemend opvoeder moet zijn, 
Te trachten vl'ouwen daarvoor te gebl'uiken, is zeker een uitnemend denkbeeld, 

omdat de voorbeelden tah'ijk zijn waal'uit blijkt, dat de gestl'engheid van den vader 
dikwijls niet teweegbl'engt wat de liefde del' moeder of de zachtere leiding del' 
VI'OUW vel'mag, En laat dan veel wel'ken in de natuur, want deze is de ladder 
waardoor het individu opklimt tot hoogel', maar het jonge individu ondel' de goede 
leiding van een uitnemend paedagoog, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Mi"iater van Justitie: Wij zullen het kind 
dat gestraft wordt, brengen in de tuchtschool. Nu heeft de geachte afgevaardigde 
[de heel' Kist] gezegd, dat hij niet weet, wat die tuchtschool is, dat dit een ding 
is dat in de lucht hangt en dat men eerst op expeditie zou moeten gaan om te 
ontdekken wat het is. Ik zou willen vl"agen of de geachte afgevaal'digde hiel' wel 
geheel en al onschuldig is aan schromelijke ovel'drijving 7 

Ja, ik heb el'kend dat nog nadel' zullen moeten vastgesteld worden de détails 
van de tuchtschool, en dat ik daarom in het buitenland zou willen doen nagaan 
wat de beste inrichting is. Maar mag daaruit nu worden afgeleid, dat de geheele 
tuchtschool nog in de lucht hangt, nog eerst moet worden ontdekt 7 

Neen, het staat vast, het volgt uit het voorgedl"agen wetsontwel'p en zoo duidelijk 
mogelijk, dat de tuchtschool een instelling tot het ondel'gaan van vrijheidstraf is, 
waarin de kinderen zullen worden ondel'wezen, waal' zij zullen zijn onder voort
dUl'ende deskundige leiding, Daarop komt het echter alleen aan, Meel' hebben wij 
niet noodig. 

Wanneer de geachte afgevaardigde wil nagaan wat gezegd wordt :n de beginselen
wet van 1886 van de gevangenissen en van de huizen van bewaring, dan zal hij 
evengoed kunnen zeggen: wij hebben in de wet niet meel' dan een naam; want 
el' staat omtrent de gevangenissen, omtl'ent de huizen van bewal'Îng en omtl'ent 
de opvoedingsgestichten niets meet·, maal' wel veel minder in dan in deze ont
werpen omtrent de tuchtschool. Juist het eelle punt, dat de kinderen zullen zijn 
ondel' voortdurende paedagogische leiding, kal'llktel'iseert deze vl'ijheidstl'af, maakt 
van de gevangenisstraf voor volwassenen een stl'llf berekend voor kindel'en, 

Oe heel' Melvil van Lynden heeft gezegd: wanneer het waal' is: dat de tucht
school niets andm's is dan een andere voor het kind geschikt gemaakte gevangenis
straf, hebben wij dan daarvool' afzonderlijke gestichten noodig Y Waarom kan die 
stl'llf dan niet wOl'den ondergaan in de hu izen van bewaring 7 

Het komt mij voo I', dat rle huizen van bewal'Îng daarvoor uitermate ongeschikt zijn, 
Waar zal men de noodige localiteit vinden VOOl' de groepeel'ing van kinderen 

van vel'schillenden leeftijd en ontwikkeling. Hoe zal daal' van een behoorlijke lei
ding spl"ake kunnen zijn 7 

Ik begrijp niet welk voordeel er in zou gelegen zijn om die kindel'en in de 
huizen van bewaring onder dak te bl'engen, Want dan zouden die huizen toch ge
heel moeten wOI'den verbouwd en verandel'd wat de inwendige im'ichting betrert. 
Maal' een groot nadeel zou er wel aan verbonden zijn, nl. dat men de kindel'en 
bracht in een gevangenis voo I' volwassenen. 
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KOSTEN VAN DE TOEPASSING DER WET. 

Memorie van Toelichting. 

De kosten. De kosten, welke de dwangopvoeding in en buiten rijks
gestichten en de maatregel van interneering in een tuchtschool voor 
den Staat zullen meebrengen, laten zich vooruit niet berekenen, noch 
ook met eenige waarschijnlijkheid ramen. Wel zijn uit de Statistiek van 
het Gevangeniswezen en uit de Gerechtelijke Statistiek eenige cijfers 
te putten, die eene aanwijzing bevatten van een getal vau personen, 
die voor toepassing van een of ander der bedoelde maatregelen in aan
merking kunnen en allicht ook zullen komen j 

zoo het cijfer der terechtgestelde jeugdige personen: 
misdrij,·en. overtred i ogen. 

jongens. meisjes. jongens. meisjes. 
1891 ............. . 1013 158 3384 461 
1892 ............. . 1261 204 4379 587 
1893 ............. . 1005 126 4141 422 
1894 ............. . 930 100 4227 396 
1895 ............. . 839 97 3832 350 

zoo het cijfer der tot het ondergaan van vrijheidsstraf in de straf
gevangenissen en huizen van bewaring opgenomen jeugdige personen: 

1893 ............... . 
1894 ............... . 
1895 ............... . 
1896 ............... . 

jongens. 
1817 
1992 
1597 
1617 

meisjes. 
227 
182 
156 
145 

zoo het cijfer der gemiddelde bevolking van de rijksopvoedingsgestichten: 

1891 ............... . 
1892 ............... . 
1893 .............. . 
1894 ............... . 
1895 ............... . 
1896 . .............. . 

jongens. 
426 
422 
421 
492 
497 
522 

meisjes. 
90 
95 
96 
87 
78 
93 

Maar deze cijfers leveren volstrekt geen maatstaf op voor een bere
kening. Immers op het stuk van bestraffing en van dwangopvoeding 
van jeugdige personen roepen het wetsontwerp tot wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht - dat onder meer een nieuw strafmiddel, de 
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berisping invoert, de niet-vervolgbaarheid beneden een zekeren leeftijd 
doet vervallen, de leeftijdsgrenzen der strafrechtelijke minderjarigheid 
en der opvoedillg van Staatswege verhoogt, beperkingen van de toe
passelijkheid van die opvoeding opheft, - en het wetsontwerp tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek - dat onder meer ontheffing 
en ontzetting uit de ouderlijke macht met opdracht van de voogdij aan 
vereenigingen invoert, - een zoozeer veranderden toestand in het leven, 
dat de mogelijkheid van concludeeren uit gegevens van den bestaanden 
toestand ten eenenmale is buitengesloten. 

Hoe vele der jeugdige personen, die terechtstaan, zullen naar een 
tuchtschool worden verwezen? en voor hoe lang? en hoe vele ter be
schikking der Regeering worden gesteld? Hoe lang zullen deze laatste 
in een rijksopvoedingsgesticht verblijven? en hoe vele van hen zullen 
aan de zorgen van particuliere vereenigingen kunnen worden toever
trouwd? Hoe vele vereenigingen zullen zich aan de eischen en het 
toezicht der Regeering onderwerpen en subsidie verlan!{en? Hoe vele 
minderjarigen zullen onder de voogdij dezer vereenigingen worden 
gesteld? Ziedaar een reeks van vragen met tal van andere te vermeer
deren, waarop geen antwoord van eenige betrou wbaarheid valt te geven, 
terwijl toch eene beantwoording, zij het in approximatieve cijfers, een 
onmisbaar vereischte vormt voor het opmaken van een raming der kosten. 

Intusschen mag er op worden gewezen, dat de uitvoering van dit 
ontwerp wel eenerzijds niet onaanzienlijke kosten zal na zich sleepen , 
maar anderzijds ook belangrijke uitgaven zal besparen. Want de jeugdige 
delinquenten, die nu in de strafgevangenissen en huizen van bewaring 
worden opgenomen, zullen dan, althans ten deele, in tuchtscholen en 
particuliere inrichtingen terecht komen. De bouw van tuchtscholen 
maakt den bouw van gevangellissen overbodig, en de verpleging in 
deze scholen vermindert de kosten van verpleging van gevangenen en 
gehechten. De subsidieering voor verpleegden, geplaatst onder het toe
zicht van particuliere vereenigingen en instellingen, zal allicht een 
betrekkelijk groote uitgave vorderen, maar zij bedraagt de helft van 
de verplegingskosten in de rijksopvoedingsgestichten, waarvan het budget 
in belangrijke mate door de overplaatsing zal worden ontlast. Een ander 
materieel voordeel zal de vermindering der kosten van verpleging van 
volwassen delinquenten opleveren, wanneer een vermindering van het 
aantal dier delinquenten als later gevolg der nieuwe regeling zal zijn 
ingetreden, een gevolg, dat deze regeling bij een oordeelkundige en 
met toewijding geleide toepassing, naar de vaste overtuiging van den 
ontwerper, inderdaad zal weten te bewerken. En daarmee zal dan tevens 
het hooge moreele voordeel zijn verkrogen , door de ontworpen regeling 
beoogd en te verwerven, het verlaten, verwaarloosd, verwilderd of 
verdorven kind door een zijn leeftijd, zijn natuur, zijn omstandigheden 
passende behandeling zooveel mogelijk te hebben bewaard voor zedelijken 
en maatschappelijken ondergang, het te hebben behouden voor maat
schappij en vaderland. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

[Uit § 4 der Alg, beschouwingen.] In de Memorie van Toelichting 
verklaart de Minister, dat de uitvoering van dit weLsontwerp niet on-

.--=---------- ------
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aanzienlijke kosten zal medebrengen. Die meening ten volle beamende, 
achtten verscheidene leden de besparing, welke de Minister als gevolg 
van de aanneming van het ontwerp in uitûcht meent te kunnen stellen, 
zeer problematiek. 

Waar de ondergeteekende heeft gemeend te moeten wijzen op 
de niet onaanzienlijke kosten, welke de uitvoering van dit wets
ontwerp zal medebrengen, heeft hij het oorbaar geacht tevens de 
aandacht te vestigen op de besparing, welke daarvan het gevolg 
zal zijn. Dat deze besparing zeer problematiek zoude zijn, kan hij 
niet inzien. Zeker is zij althans wat betreft de kosten van verpleging 
van jeugdige personen in strafgevangenissen en rijkswerkinrichtingen, 
welke hen niet meer zullen hebben op te nemen. ~oo al niet zeker 
dan toch hoogst waarschijnlijk is zij wat betreft de kosten van 
verpleging van kinderen, thans in rijksopvoedingsgestichten opge
nomen, welke zal kunnen worden vervangen dool' verzorging van 
wege particuliere vereenigingen tegen het genot eener subsidie, 
waarvan het bedrag ten hoogste gelijk staat met de helft der ver
plegingsKosten in de rijksopvoedingsgestichten. Twijfel aan het in 
de laatste plaats in de Memorie van Toelichting genoemde mate
rieele voordeel, vermindering der kosten van verpleging van vol
wassen delinquenten door vermindering van het aantal dier delinquen
ten, als later gevolg der onderhavige regeling, zou beteekenen 
twijfel aan het bereiken van het verwijderde doel der betrekkelijke 
wetsontwerpen, en zoodanige twijfel wordt dool' den voorsteller 
dezer ontwerpen allerminst gekoesterd. 

[Slot van § lover de tuchtscholen enz.]. Aangedrongen werd op 
zuinigheid en eenvoud bij de inrichting der gebouwen, terwijl men gaarne 
zou vernemen, hoeveel naar globale schatting de kosten van oprichting 
van eene tuchtschool zouden bedragen. 

Van een schatting der kosten van oprichting, wenscht dil onder
geteekende zich vooralsnog te onthouden, omdat deze bij gebreke van 
voldoend vaste gegevens, welke in den tegenwoordigelI stand der zaak 
nog niet naar eisch zijn op te maken, te weinig nauwkeurig zou zijn, 
om waarde te hebben. Maar hij verklaart gaarne, dat hij volkomen 
instemt met den aandrang tot zuinigheid en eenvoud bij de inrichting 
del' gebou wen, waartoe zich deze gestichten trou wens leen en , en 
dat hij aan dien aandrang naar zijn beste vel mogen gevolg zal geven. 

Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer. 

De kosten, Het vraagstuk der kos
ten werd bedenkelijk gevonden. Men 
vreesde, dat de uitgaven ten gevolge 
van het tot stand komen van deze 
wet zeel' hoog zouden blijken. Men 
betreurde het in hooge mate, dat 
wegens de onzekerheid welke ten 
aanzien van den aard en het aantal 
der gestichten bestond, alle bereke-

Regeeringsantwoord. 

De ondergeteekende stemt vol
komen in met hen, die het betreu
ren, dat geen raming valt te maken 
van de uitgaven voor de onderhavige 
nieuwe regeling der behandeling 
der verwaarloosde en misdadige 
ieugd, en hij kan hieraan de ver
zekering toevoegen, dat hij zich 
daarbij niet heeft neergelegd dan 
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ning van de kosten, welke de uit
voering dezer wet, of liever de te 
verwachten maatregelen van inwen
dig bestuur zoude ten gevolge hebben, 
onmogelijk is en dus het beloop van 
die uitgaven volkomen aan den wil 
der ltegeering was overgelaten. De 
Regeering vroeg dus hier als het 
ware een onbepaald crediet. Met het 
oog op een en ander rees de vraag I 
of hier niet op al te lossen voet 
en wel wat ruim met 's lands gel
den werd gehandeld. Sommige leden 
meenden met een beroep op Buys 
(de Grond wet deel I bladz. 660), 
dat zelfs na aanneming van dit wets
ontwerp de Staten-Generaal bevoegd 
bleven de gelden tot uitvoering noo
dig niet toe te staan. 

A ndere leden waren daarentegen 
van gevoelen, dat de Staten-Generaal 
door dit wetsontwerp tlan te nemen 
ook de verantwoordelijkheid op zich 
laadden van de uitgaven en dat, 
wanneer men die niet op zich wilde 
nemen, men tegen het wetsontwerp 
moest stemmen. 

Algemeen werd er sterk op aan
gedrongen, dat de Regeering de toe
zegging zoude doen, dat zij de 
kosten, welke zij noodig zoude heb
ben voor de uitvoering, bij afzonder
lijk wetsontwerp zoude aanvragen, 
opdat de Eerste Kamer over de 
financieele zijde van het vraagstuk 
zelfstandig zoude kunnen oordeelen. 

nadat hem uit gezette overweging 
en onderzoek de onmogelijkheid van 
een eenigszins betrou wbare besom
ming overtuigend was gebleken. Die 
onmogelijkheid berust echter niet 
zoozeer op onbekendheid met dAn 
aard en het aantal der gestichten 
dan wel op onbekendheid met het 
aantal der door den rechter ver
oordeelde kinderen en met de resul
taten van het particulier initiatief. 
Wil men paal en perk stellen aan 
de toenemende bandeloosheid der 
jeugd door straf en opvoeding, dan 
zal men zich uit dAn aard der zaak 
meerdere kosten moeten getroosten. 
Die meerdere kosten zijn verbon
den aan elk stelsel, welke men 
ook kiest j in het stelsel van den 
ondergeteekende, dat op de mede
werking van particulieren berust, 
zullen zij wel kleiner maar niet 
grooter zijn dan in ieder ander. Dat 
in het algemeen het groote belang bÜ 
deze zaak betrokken de noodzake
lijke kosten wettigt, zal wel door nie
mand worden bestreden. Ongetwü
feld zal de nieu we organisatie niet 
onbelangrijke uitgaven vorderen, 
voor de opvoedingsgestichten, de 
tuchtscholen en de subsidieering van 
particuliere vereemgmgen , doch 
daartegenover staan ook besparingen 
aan verplegingskosten in gevange
nissen, het verschil tusschen het 
nader vast te stellen subsidiebedrag 
en dat der opvoeding in het opvoe-
dingsgesticht. En althans daarop, dat 

de wijze van uitvoering met de vereischte omzichtigheid ten aanzien 
van 's lands gelden gepaard gaat, blijft de Kamer voortdurend in staat 
contrOle uit te oefenen, hoe men ook moge denken over de meer 
principieele vraag, in het Verslag aangevoerd, waarvan de onderge
teekende de beantwoording aan de prudentie der Kamer zelve meent 
te moeten overlaten. Van een onbepaald crediet kan echter, naar de 
meening van ondergeteekende, redelijkerwijze in geen geval sprake zijn. 

Ten aanzien van het laatste punt, in het Verslag ter sprake ge
bracht I de eventueele aanvrage der kosten bij afzonderlijk wetsontwerp, 
veroorlooft de ondergeteekende zich te verwijzen naar hetgeen daar
omtrent reeds hierboven [zie de rubriek ,.Stelsel van de wet" bI. 5491 
is opgemerkt. 



Wet van 12 Februari 1901 (Staat.sblad No. 64), houdende 

begz'nselen en voorschriften omtrent 1llaab'egelen ten opzichte 
van jeugdige personen. 

§ 1. 

Art. I. 
Van de wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3) tot aan

wijzing der gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, hetzij hech
tenis wordt ondergaan, en van aanverwante gestichten, zooals 
die reeds is gewijzigd bij de wetten van 28 August.us 1886 
(Staatsblad nO. 130), 10 December 1888 (Staatsblad nO. 176), 
6 Mei 1889 (Staatsblad nO. 51) en 29 October 1892 ~Staatsblad 
nO. 241) worden ingetrokken: 

10, het bepaalde sub 3°. in artikel 7; 
2°. de woorden: "en de rijksopvoedingsgestichten" m het 

eerste lid van artikel 8; 
3°. het derde lid van artikel 8. 

[Zie de aangehaalde arlikelen hiervoor bI. 154 en 194.] 

Art. 2. 

Van de wet van 14 April 1886 (Staatsblad n°. 62) tot vast
stelling der beginselen van het gevangeniswezen, zooals die is 
gewijzigd bij de wet van 10 December 1888 ~Staatsb!ad nO. 
176), wordt ingetrokken: 

rritel VI Rijksopvoedingsgestichten, houdende de artikelen 
24 tot en met 28. 

[Zie hiervoor bI. 497.] 

[Vgl. over de indeeling in paragrafen, hiervoor bI. 508.J 

o. (ontwerp) artt. 1 en 2. = Artt. I en 2. 

Memorie van Toelichting. 

De eerste afdeeting [§ IJ bevat de noodige bepalingen, om de bestaande 
gevangenis wetgeving in overeenstemming te brengen met den ontworpen 
nieu wen toestand. 

S6 
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Art. 1 en 2. Daartoe moet het bepaalde sub. 3° in art. 7 van de 
wet tot aanwijzing der gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, hetzij 
hechtenis wordt ondergaan, worden ingetrokken, aangezien de daarbij 
bedoelde bijzondere strafgevangenissen voor jeugdige veroordeelden komen 
te vervallen. 

Daartoe moeten zoo wel uit die wet, als uit de wet tot aanwijzing 
der beginselen van het gevangeniswezen de bepalingen omtrent de rijks
opvoedingsgestichten worden uitgelicht, aangezien de dwangopvoeding 
noch wat haar gestichten, noch wat haar beginselen betreft, ondér het 
gevangeniswezen behoort. Dit werd trouwens reeds in 1885/86 bij de 
parlementaire behandeling van laatstbedoelde wet, met het oog op den 
tegenwoordigen toestand betoogd, en het geldt te meer voor het dwang
opvoedingswezen in zijn tegenwoordige gedaante. 

Verscheidene der uitgelichte bepalingen zijn intusschen, behoudens de 
nood:!.akelijke wijzigingen, in dit wetsontwerp overgenomen. 

§ Il. 

Art. 3. 

Het aantal en de plaatsen van vestiging der tuchtscholen en 
der rijksopvoedingsgeRtichten zullen bij algelllCenen maatregel 
van bestuur naar mate van de behoefte worden bepaald. 

o. Art._ 3. In het ressort van ieder gerechtshof zijn eeDe tuchtschool 
voor jongens en eene tuchtschool voor meisjes ieder afzonderlijk gevestigd. 

De rijksopvoedingsgestichten zijn gevestigd: voor jongens te Alkmaar, 
aan den Kruisberg bij Doetinchem, en te Avereest " voor meisjes te Montfoort. 

[Zie over Tuchtscholen en Rijksopvoeding~geslichlen in 't ulgemeen, hiervoor onder 
de rubriek: Stelsel van de wet, bI. 5 18 en volg.] 

Memorie van Toelichting. 

De tweede afdeeling [§ 2J handelt over de rijksgestichten , waarin hetzij 
dwangopvoeding in eigenlijken zin, hetzij ook de maatregel, die, hoewel als 
straf gequalificeerd, daarmede zoo zeer overeenkomt" dat de uitwerking 
nergens beter dan hiel' kon worden ondergebracht, toepassing vinden, 
namelijk over de rijksopvoedingsgestichten en de tuchtscholen. 

Art. 3. Hoeveel ook in het algemeen valt aan te voeren voor eene 
gemeenschappelijke opvoeding van kinderen van beiderlei kunne, namelijk 
waar het de vrije samenleving geldt, is de ontwerper van meening, 
dat het niet wenschelijk is, zoodanig systeem in gestichten in toe
passing te brengen. 

Tot bevestiging van deze meening moge strekken, dat eene commissie 
van deskundigen. in 1893 in Denemarken ingesteld om een onderzoek 
te voeren en voorstellen te doen omtrent nadere regeling van het dwang
opvoedings wezen daar te lande, het aan geen twijfel onderhevig acht, 
dat afzonderlijke gestichten voor jongens en meisjes behooren te bestaan, 
en in verband hiermede aanvoert, dat eene Deensche inrichting het 

j 
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gemeenschapssysteem heeft beproefd, doch weer heeft moeten afschaffen; 
alsmede dat de inspectie over de opvoedingsgestichten in Engeland in 
het jaarbericht over 1893 uitspreekt, dat het aantal »Industrial Schools" 
voor beide geslachten te zamen van 27 vóór een twintigtal jaren des
tijds tot 7 was verminderd, en dat een spoedig verdwijnen (wijzigen) 
ook van deze 7 wenschelijk is, daar de ervaring van elk jaar het ge
voelen versterkt, dat afzonderlijke gestichten gelukkiger werken. 

Het aantal tuchtscholen, dat noodig zal blijken, laat zich bij onbe
kendheid van het gebruik, dat in de praktijk van de nieuwe bepalingen 
omtrent de bestraffing en de dwangopvoeding van jeugdige personen 
zal worden gemaakt, vooraf bezwaarlijk vaststellen. Een tuchtschool 
voor elk van beide geslachten in het ressort van ieder gerechtshof zal 
echter zeker noodig, doch ook althans voorloopig voldoende zijn. 

Hierbij wordt in het oog gehouden, dat het bovenal wenschelijk is, 
in iedere tuchtschool slechts een klein getal verpleegden op te nemen, 
ten einde aan den maatregel der interneering , die behalve tucht ook 
opvoeding beoogt, gedurende den korten duur van het verblijf in de 
inrichting, de beste kansen van slagen te geven. De tuchtscholen zullen 
daartoe voor niet meer dan een vijftigtal verpleegden ieder dienen te 
worden bestemd. In de tuchtscholen zal voorts eene scheiding tusschen 
de verpleegden behooren te worden gemaakt naar den leeftijd, zoodat 
de ouderen, de rijperen geen nadeeligen invloed kunnen uitoefenen op 
de jongeren, de meer onervaren en ; als grens zal in het algemeen de 
veertienjarige leeftijd kunnen dienen, behoudens uitzonderingen, in 
verband met geaardheid en zedelijke ontwikkeling. Wellicht zal later 
een doorvoering van zoodanige scheiding tot een verdeeling over ver
schillende gestichten wenschelijk blijken; daartoe is de mogelijkheid in 
het ontwerp uitdrukkelijk opengelaten (art. 6, al. 1). In verband hiermede 
zij opgemerkt, dat de vestiging van een tuchtschool in ieder hofressort 
geenszins mede brengt , dat het door den rechter in een bepaald ressort 
naar zoodanige inrichting verwezen, of het binnen een bepaald ressort 
woonachtig kind ook noodzakelijkerwijze in de tuchtschool, in dat ressort 
gelegen, zou moeten worden ondergebracht. Wel zal intusschen bij de 
executie rekening behooren te worden gehouden met de wenschelijkheid 
het transport der te interneeren kinderen zoo kort en zoo min bezwaarlijk 
mogelijk te doen zijn; hieraan zal trouwens ook te voren bij de nadere 
aanwijzing der plaatsen van vestiging der tuchtscholen - ook met het 
oog op de mogelijkheid eener latere groepsgewijze verdeeling der 
betrokken jeugdige personen over deze gestichten - in verband 
met afstand en middelen van vervoer bijzondere aandacht worden 
geschonken. 

De invloed, dien de nieuwe regeling del' dwangopvoeding zal uit
oefenen op de bezetting der rijksopvoedingsgestichten laat zich vooraf 
niet berekenen. Tegenover bepalingen, die tot vermeerdering der be
volking dier inrichtingen kunnen leiden (het wegvallen van beperkingen 
der gevallen van opzending, verhooging van de leeftijdsgrenzen voor 
opzending en voor verblijf, mogelijkheid van overneming van minder
jarigen van particuliere vereenigingen) , bevat die regeling evenzeer 
voorschriften, die vermindering kunnen veroorzaken (overdracht van 
verpleegden aan particuliere vereenigingen , voorwaardelijk ontslag) i 
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zoodat mag worden aangenomen, dat de capaciteit der bestaande ge
stichten alleszins voldoende zal blijken. 

In de verdeeling der verpleegden over de verschillende gestichten zal 
echter wijziging moeten worden gebracht, omdat het noodzakelijk zal 
zijn een bijzonder gesticht te bestemmen voor de meest verdorven en 
kwaadgezindo elementen, wier aan wezigheid in de andere gestichten 
een bron van bederf en gevaar voor de overige verpleegden l'OU op
leveren. Reeds nu is de behoefte aan een depot van discipline groot, 
ja is zoodanig gesticht voor den goeden gang van zaken onmisbaar te 
achten; de oprichting is dan ook reeds in beraad. Doch deze nood
zakelijkheid wordt te dringender, indien naar de nieuwe regeling ver
schillende jeugdige personen, die zich aan zeer ernstige feiten hebben 
schuldig gemaakt ter beschikking der Regeering worden gesteld. Het 
is ook niet onmogelijk, dat de wenschelijkheid van een afscheiding van 
deze categorie van verpleegden nader zal blijken. De ervaring zal daar
over moeten uitspraak doen, en men mag verwachten, dat de deskundige 
commissie van büstand, die, indien dit ontwerp tot wet wordt verheven, 
geroepen zal zijn der [? de] Regeering voor te lichten, ook in dit opzicht 
de noodige gegevens zal verstrekken. 

Ook voor ' de vrou welüke opvoedelingen is verdeeling over twee ge
stichten noodzakelijk. Doch deze noodzakelükheid bestaat eveneens reeds 
thans. Afscheiding der elementen, die reeds een onzedelijk l"ven hebben 
geleid of anderszins ernstig verdorven zijn, zoodat haar omgang gevaarlük 
is voor de medeverpleegden , benevens vervanging van het bestaande 
gesticht, waarvan de inrichting zelfs niet aan zeer matige eischen van 
hygiene en voor opleiding voldoet, door een nieuw gesticht, maken 
reeds thans, afgescheiden van de voorgestelde nieuwe regeling der dwang
opvoeding , onderwerpen uit van ernstig onderzoek. 

Wanneer het hier bedoelde beraad en onderzoek zullen zÜn afgeloopen , 
zal nader een voorstel tot aanvulling en wijziging van het tweede lid 
van dit artikel dienen te volgen. 

A.lsdan zal tevens het denkbeeld in overweging kunnen worden ge
nomen, of het wellicht aanbeveling verdient, in navolging van Engeland 
lzie boven bI. 516] een rijksopvoedingsgesticht voor jongens te doen bestaan 
in een schip, ten einde de gelegenheid te openen tot opleiding voor de 
zeevaart, welk beroep a priori mag worden vermoed met den aard en 
de neigingen van menigeen der hier bedoelde knapen te zullen strooken. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

A"t. 3. Vele leden begrepen niet, hoe reeds thans bepaald kan 
worden, dat er tien tuchtscholen zullen moeten zijn, waar alle ge
gevens omtrent de behoefte aan zulke inrichtingen vooralsnog ontbreken. 
Ook achtte men het verkeerd ten aanzien van het aantal en de plaats 
van vestiging verband te leggen tusschen die scholen en de gerechts
hoven. Daarvoor bestaat te minder reden, nu de bedoeling is de plaatsing 
in eene bepaalde tuchtschool niet uitsluitend afhallkelijk te maken van 
de woonplaats van den veroordeelde, maar ook van zijne persoonlijke 
hoedanigheden. Men gaf in overweging omtrent het aantal tuchtscholen 
geene bindende bepaling in de wet op te nemen of althans slechts een 
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klein minimum voor te schrijven en voorts ' die scholen op te richten 
naar gelang daaraan behoefte blijkt te bestaan. Bij de begrootingswet 
kan dan ten aanzien der oprichting de beslissing del' wetgevende macht 
worden ingeroepen. Ook wèrd opgemerkt, dat er wel niet zooveel 
tuchtscholen voor meisjes als voor jongens noodig zullen zijn. 

Het aantal tuchtscholen, dat op den duur noodig zal zijn, laat 
zich inderdaad lIiet vooruit bepalen.' Tot de oprichting van een 
vijftal voor elk der beide geslachten moet echter, naar de meening 
van den ondergeteekende, terstond de gelegenheid bestaan: en wel 
van één in het ressort van ieder gerechtshof, omdat zoodanige 
verdeeling bij zorgvuldige keuze der plaatsen van vestiging tege
moet kan komen aan het bezwaar van de afstanden, vooral bij 
mogelijk korten verblijf tijd van beteekenis. Ten aanzien del' vestiging 
en oprichting zelve van een tuchtschool zal telkens bij de betref
fende begrootingswet de medewerking van de Vertegenwoordiging 
nader worden ingeroepen. 

Bij het mondeling overleg drong de Commissie in verband met de 
in het Verslag van het afdeelingsonderzoek gemaakte opmerkingen nader 
aan op het vervallen van het eerste lid van het artikel. 

De Minister verklaarde dat eene voorloopige aanwijzing, als in het 
eerste lid gegeven, die voor de voorbereiding van de uitvoering van 
groot belang is te achten, bezwaarlijk kan worden gemist. Tot het 
doen vervallen bestaat te minder reden, waar zij alleszins rationeel is, 
doordat zij een getal noemt, hetwelk naar 's Ministers oordeel zeker 
noodig zal zijn, ook in verband met de wenschelijkheid de transporten 
vooral bij straffen van korten duur zooveel mogelijk te beperken, en 
een distributie aangeeft, die hiermede rekening houdt. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(14 Juui 1900.) 

Amendement van de heeren VAN KOL, TROELSTRA en SCHAPER 

om artikel 3 ie lezen als volgt: 

Het aantal en de plaatsen van vestiging der tuchtscholen en Rijks
opvoedingsgestichten zullen bij algemeenen maatregel van bestuur naar
mate van de behoefte worden bepaald. 

De heel' VAN KOL: Ook na het debat van gisteren [zie hiervoor bI. 529 volg.] 
bestaat el' nog onzekerheid over de ol'ganisatie en het stelsel dat gevolgd zal worden 
ten aanzien van de tuchtscholen en de Rijksopvoedingsgestichten. Van de zijde del' 
Karnel' is zekere aandrang uitgeoefend om het kazernestelsel te vel'anderen dool' 
wat filen noemt het paviljoenstelsel. Van de zijde van den Minister heeft deze rich
ting eenigen steun ontvangen. In elk geval op dit oogenblik bestaat nog onzeker
heid omtrent het stelsel dat in de toekomst zal worden gevolgd, Ik zou daarom 
VOOI' de détails aan de Regeel'ing de handen vl'ij willen laten en bet aantal tucht
scholen en Rijksopvoedingsgestichten niet in het wetsartikel willen vastleggen. 
Besluit men vele kleine gestichten in het leven te roepen) dun zal men dool' het 
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wetsartikel bepel'kt zijn, Besluit men afzondel'lijke gebouwen te nemen voor de af
deeling discipline , men zal dool' het wetsartikel belemmerd zijn. 

Wil men - waal'op gisteren werd aangedrongen - overgaan tot het in het 
leven I'oepen van "doorgangshuizen" 7 

Ook dan zou het wetsartikel een hinderpaal kunnen vormen. 
Ik zou dus liever aan de Regeering vrijheid van handelen overlaten en [? om] naal' 

gelang van de omstandigheden en naar de gebleken behoeften en naaI' de inzichten , 
die zij nader mocht hebben, het aantal en de plaatsen waal' zij gevestigd zullen 
worden, van de Rijksopvoedingsgestichten te bepalen. Al deze argumenten gelden 
eveneens VOOI' de tuchtscholen, 

De heel' VEEGENS, lid der Commiuie van Voorbereiding: Ik wensch het amende
ment met een enkel woord te ondersteunen, Dool' de geachte afgevaardigden uit 
Amstel'dam en uit Apeldoorn is gisteren terecht opgemerkt, dat wij omtrent de 
tuchtscholen geheel in het duistel' verkeel'en, wat haal' il1l'ichting en evenzeer wat 
haren omvang betreft, Daarom komt het mij met die geachte sprekers gewenscht 
voor, althans het aantal del' tuchtscholen niet in deze wet vast te leggen. Het is 
voorzeket, mogelijk, dat in het ressort van elk gerechtshof een tuchtschool VOOI' 

Jongens en voor meisjes noodig zal zijn. De bezwaren van tl'ansport, vool'Sl bij 
straffen van korten duur, waarop doOI' den Ministel' is gewezen bij het mondeling 
overleg met de Commissie, zijn zeker niet van gewicht ontbloot, Toch acht ik het 
niet zeker dat de Kamer, wanneer zij de zaak beter kan beoordeelen, reeds dade
lijk een tuchtschool voor elk del' beide geslachten in het ressort van ieder gerechts
hof noodig zal achten. De Commissie heeft geen amendement voorgesteld om het 
eerste lid van het artikel te doen vervallen, waarover zij wel gedacht heeft. Maal' 
nu opent het amendement van de heel'en van Kol c, s. een goede gelegenheid om 
de Kamer, wat het getal del' tuchtscholen betreft, vrij te houden, 

Mocht dit amendement bij den Ministel' en bij de Kamel' instemming vinden, 
dan zal de Kamer het in de hand hebben, indien de inhoud del' algemeene maat
regelen van bestuur, ingevolge deze wet uit te vaardigen, bij haal' bezwaar mochten 
vinden, daarvan bij de behandeling del' Staatsbegrooting te doen blijken. 

De heel' DE VISSER: De Minister maakt in dit artikel de oprichting van 
"tuchtscholen" geheel en al tot Rijkszaak. Dit geschiedt in aansluiting aan het 
systeem, dat louter verwaarloflJden worden toebedeeld aan de zorg van particulieren j 
dat VOOI' minderjarigen van een bi!Îzonder verdorven, weerbarstigen of gevaarlijken 
aard een dwangopvoeding hetzij van particuliere vereenigingen of van een Rijksge
sticht wordt gewenscht; maal' dat kinderen en jeugdige personen , die zich aan een 
strafbaar feit schuldig hebben gemaakt, dat een licht vel'gl'ijp was , in de een of 
andere Rijkstuchtschool moeten worden geplaatst. Nu is het mij echter niet duide
lijk, waarom deze tuchtscholen pel' se en uitsluitend Rijksinstellingen moeten 
zijn, Het zou nog eenigermate begrijpelijk zijn, wanneer zij alleen dienst deden 
voor personen, die krachtens uitspl'Sak van den strafl'echter, voor het een of ander 
vel'grijp moesten boeten. Het ligt toch in den aard del' zaak, dat maatregelen, die 
hoofdzakelijk Jlraf bedoelen, uitsluitend in Staatsinrichtingen ten uitvoer worden 
gelegd, Maal' gelijk uit al't, 1- blijkt, zijn de tuchtscholen ook bestemd voor mindel'
jarigen, wiel' plaatsing aldaar dool' den bUl'gerlijken rechter wordt bevolen, omdat 
hun gedrag aan ouders of voogden redenen van misnoegen gaf, Waarom heeft de 
Minister ten aanzien van de tuchtscholen niet hetzelfde gemengde systeem gevolgd, 
dat voor de dwangopvoeding wordt vool'gesteld 7 Wat de Minister voorstelt, vindt 
men dan ook nel'gens, In NOOl'wegen - waal' men nog het verst gaat - worden 
de dwangscholen vanwege de gemeenten opgericht en beheerd j de statuten ver-
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eischen de goedkeuring des Konings; toezicht wordt uitgeoefend door schoolautori
teiten. De kosten worden gedragen deels dooI' de gemeenten deels door den Staat, 
met een bepel'kte vel'plichting der oudel's tot restitutie. In Engeland en Amel'ika, 
waar zij vel'der nog alleen worden gevonden - want de verbeterscholen te Neuchàtel 
zijn eigenlijk iets andel's - ziju de "refOl'matory schools" in h8t geheel geen in
richtingen van den Staat, maal' inrichtingen, uit particulier initiatief vool'tge
komen, die dool' den Staatssecretal'is kunnen vel'klaard worden, geschikt te zijn 
VOOI' de opneming van jeugdige delinquenten. En nu mag men OVe!' de resultaten 
van het Engelsche stelsel vel'schillen, maar niemand zal toch beweren, dat het 
particulier initiatief ten aanzien del' "l'eformatory schools" slecht heeft gewerkt. Ik 
wijs er dan ook op dat bijv. in het bekende rapport van het Nut wordt gezegd: 
"Voor kinderen voor wie een eenigszins langdurig verblijf in een Rijksopvoedings
gesticht niet noodig is, moeten andere instellingen worden opgericht, hetzij van 
Staatswege of door particuliel'en en wel verbetel'Scholen, zooals er bestaan o. a, in 
Engeland, in Amerika.en Zwitsel'!and (Neuchàtel). Het heeft mij dan ook leed ge
daan, dat de Minister niet in al't, ~ een bepaling heeft opgenomen, conform art, 
4 van "An Act to consolidate and amend the Acts I'elating to Reformatol'Y Schools 
in Gl'eat BI'itain", waarbij bepaald is, dat op aanvl'age van het best u UI' eener 
particuliere vel'betel'school een del' inspecteurs van rle gevangenissen den toestand 
en de reglementen diel' school ondel'zoeken en bij gunstig rappOl't schl'iftelijk kan 
ve!'klal'en, dat genoemde school geschikt is VOOI' de opneming van jeugdige delin
quenten. Welk bezwaar is daal'tegen 7 Ik kan el' geen pnkel zien. Daarom had ik 
gewenscht , dat de Ministel' ook hiel' de gl'oote voordeelen en de opwekkende 
kracht van het particulier initiatief niet had prijsgegeven, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN. Ninister van Justitie: Ik kan mij met het amen
dement, vool'gesteld dool' den heel' van Kol, zeel' wel vereenigen, Ck zal het niet 
ovel'nemen, maal' ik heb tegen de aanneming el' van geen bezwaar. 

Het artikel, zooals het nu luidt, is doOI' mij voorgesteld, opdat de Regeering 
eenige zekel'heid zal hebben, wanneer zij met haal' maatregelen tot inrichting van 
tuchtscholen een aanvang zal nemen, 

Maal' wanneel' de Kamer aan de Regeering gl'ootere vrijheid wil geven, behoudens, 
zooals de heel' Veegens deed opmerlten, het budget-recht van de Kamel' , dan kan 
ik daar geen bezwaar tegen hebben, 

Wat de opmel'king betreft van den heel' de Visser, antwoord ik, dat ik. het 
particulier initiatief buiten rekening heb g('laten, juist om de gronden die door 
hem zeI ven werden genoemd, 

Het betreft hiel' strafuitvoering en nu ligt het niet op den weg van particu liere 
inrichtingen om wettelijke strafTen uit te voeren; dat zou strijden met de begin
selen van onze stt'afwetgeving, 

Nu is het wel waal' dat deze tuchtscholen ook dienstbaar worden gemaakt aan 
de uitoefening der ouderlijke tucht, maar dat is slechts een bijkomend nut, dat 
niets verandert aan het algemeen karakter van die soort van inrichtingen. 

Ik meen dus dat het noodig is om het beginsel, dat die tuchtscholen Staatsin
richtingen moeten zijn, te handhaven, 

De heer DE VISSER: Slechts een kort antwoord, De Minister heeft vel'klaard, 
dat de categorie, die mij juist bezwaar deed oppel'en, in zijn stelsel slechts een 
catego1'Îe is van "bijkomend nut", 

Ik doe Zijne Excellentie opmerken, dat zij zich in de Memorie van Toelichting 
niet op dat standpunt heeft gesteld, Principieel heeft de Minister op den voorgl'ond 
gesteld, dat hiel' niet alleen minderjarigen, die aan een strafbaar feit zich schuldig 
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maken, in aanmerking komen, maal' ook zij die redenen tot misnoegen geven ' 
Zijne Excellentie wil beide categorieën in dezelfde school doen plaats nemen . Maal' 
daal'mede wOI'dt een fout begaan, die in het Engelsche stelsel wordt vermeden , 
dool' splitsing del' beide categol'ieën. Het juiste besef, dat beide zijn onderscheiden, 
heeft dan ook in Engeland geleid tot splitsing in vel'schillende scholen. 

Het wil mij voorkomen, dat het standpunt hetwelk dool' den Minister wordt 
ingenomen uit een paedagogisch oogpunt mindel' juist is. 

[[let amendement-VAN KOL c. s. werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.] 

(28 Juni 1900.) 

Bij de tweede lezing in de Tweede Kamer werd besloten, in plaats van "rijks
opvoedingsgestichten" te lezen: "del' rijksopvoedingsgestichten". 

Art. 4. 

De tuchtscholen zijn bestemd, behalve tot opneming van hen, 
wier plaatsing aldaar door den strafrechter is bevolen, ook tot 
opneming der kinderen bedoeld bij de artikelen 357 en 442 
van het Burgerlijk Wetboek. 

De rijksopvoedingsgestichten zijn bestemd, behalve tot op
neming van hen wier plaatsing aldaar overeenkomstig de be
palingen der artikelen 39 en 39bz8 van het Wetboek van 
Strafrecht moet volgen, mede tot opneming der minderjarigen 
bedoeld bij artikel 16 van deze wet. 

O. Art. 4 = Art. 4, met uitzondering, dat in het tweede lid 
stond: :. van hen, die overeenkomstig de bepaling van artikel 39bis van 
het VV etboek van Strafrecht ter beschikking der Regeering zijn gesteld, 
mede tot opneming van kinderen en jeugdige personen bedoeld bij 
artikel 16 van deze wet." 

[Vgl. over Tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten in 't algemeen hierboven bI. 518 
onder "Stelsel van de wet."] 

Memorie van Toeliohting. 

Art. 4. Uit hetgeen reeds hierboven [zie bI. 518] omtrent de be
stemming del' tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten is uiteengezet, 
blijkt, dat een afscheiding tusschen de twee categori!ln van kinderen, 
de eene krachtens uitspraak van den strafrechter, de andere op bevel 
van den burgerlijken rechter in de tuchtschollln op te nemen, en ook 
tusschen de twee categori!ln van jeugdige personen, de eene krachtens 
uitspraak van de rechterlijke macht (den strafrechter) de andere volgens 
beslissing van het administratief gezag (de Minister van Justitie) in de 
rijksopvoedingsgestichten te verplegen, niet noodig wordt geacht. Wel 
ligt het in de bedoeling zoo wel in deze als vooral in de tuchtscholen 
gelegenheid tot geheele of gedeeltelijke afzondering van groepen en tot 
isoleering van personen ter beschikking te hebben. 
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Deze groepeering mag niet gegrond zijn op enkele uiterlijke feiten j 

noch op de omstandigheid, dat het eene kind een strafba.ar feit heeft 
gepleegd, het andere niet; noch op den verschillenden aard der mis
drijven, waaraan de kinderen schuldig zijn bevonden. De ervaring heeft 
in deze voldoende aangetoond, dat vooral bij kinderen de aard van 
het gepleegde feit bij de bijzonderheden der opvoeding van geheel onder
geschikt belang is. De groepeering moet zich richten naar meer algemeene 
karaktereigenschappen, waarbij het gepleegde feit slechts als aanwijzing 
van belang is, naar de mate van perversiteit en naar de vatbaarheid 
en de ontwikkeling van het kind. De vaststelling van regelen te dezen 
aanzien behoort overgelaten te worden aan het uitvoerend gezag, voor
gelicht door bijzondere deskundigen op paedagogisch en penitentiair gebied. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art, 4, Eenige leden betwijfelden, of het wel goed is nevens hen, 
die tot tuchtschool straf veroordeeld zijn, ook minderjarigen, op wie de 
artikelen 357 en 442 van het Burgerlijk Wetboek zijn toegepast, in 
de tuchtscholen op te nemen, 

Aan het slot wordt gesproken van »kinderen en jeugdige personen," 
Deze uitdrukking werd eenigszins zonderling geacht, 

Niet bekend gemaakt met de gronden, waarop eenige leden be
twijfelen of het wel goed is nevens de tot tuchtschoolsLraf ver
oordeelden ook de minderjarigen, bedoeld bij de artikelen 357 en 
442 van het Burgerlijk Wetboek in de tuchtscholen op te nemen, 
meent de ondergeteekende te kunnen volstaan met de mededeeling, 
dat hij ook bij nadere overweging van meening blijft, dat juist 
deze inrichtingen zich tot de toepassing van den bedoelden maat
regel van vastzetting het best leenen, 

De aan het slot gebezigde uitdrukking :> kinderen en jeugdige 
personen" is vervangen door »minderjarigen," 

G. O. Art, 4 = Art. 4 der wet, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 

(14 Juni 1900,) 

De heel' DE VISSER: Ik heb mij afgevraagd in hoeverre dit stelsel in art. 4a 

aannemelijk is. Dit is - de Ministel' zegt het zelf - een nieuw stelsel. Geen del' 
in andere landen vigeerende is gevolgd; zij mogen tot "ool"lichting hebben gediend 
en in menig ondel'deel tot vOOl'beeld hebben gestrekt; de Minister ging zijn eigen 
weg. Op zichzelf is daal' natuul'lijk niets tegen. Is die eigen weg echte!' een 
betel'e 7 In de tuchtscholen kunnen worden geplaatst: 10. minderjarigen, wiel' 
plaatsing aldaar dool' den strafrechtel' is bevolen; 2°. mindel'jarigen, wiel' gedrag 
aan oudel's of voogden gewichtige redenen van misnoegen geeft en wier plaatsing 
aldaar dOOl' de rechtbank is bevolen, Nu laat alleen de Noorsche wet toe, dat be
halve kindel'en, die een strafbare handeling hebben verl'icht, zij op een dwang
school kunnen worden geplaatst die de school vel·zuimen of zich daal'in bijzondel' 
slecht gedragen, maal' ook dan nog alleen, wanneer de overige middelen niet baten. 
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Dat wil dus met andel'e woorden zeggen: "in het uiterste geval", Maal' in de be
kende reformatory schools in Engeland en Amel'ika, de eenige landen, die met 
Nool'wegen thans de tucht- of dwang- of vel'beterscholen kennen, wOl'den uitsluitend 
kindel'en daal'heen gezonden die een misdrijf hebben begaan, stl'afbaal' met ge
vangenis of dwangal'beid, Maar beslist gesepal'eerd van deze in de industl'ial schools 
wOl'den zij, die gevaar loopen VOOI' ondeugd en misdaad. De vereeniging van beide 
categol'ieën, zooals de Ministel' die wenscht, in dezelfde tuchtschool, ondel' alle 
omstandigheden, vinden wij nel'gens, Ik twijfel dan ook wel eenigszins of het pae
dagogisch juist is gezien om de tuchtschool te bestemmen èn voor mindeljal'igen 
die een strafbaar feit hebben bedreven, èn voor hen die wel gewichtige reden 
tot misnoegen gaven, maal' die dat toch niet hebben gedaan, 

Daarom vraag ik: zal, wanneer ditzelfde stl'afmiddel voo I' beide categol'ieën wOl'dt 
toegepast, niet het besef vernauwen, dat het bedrijven van een bepaald strafbaar 
feit tegenover de maatschappij toch altijd het ergste vel'grijp is 7 Is niet te Vl'eezen, 
dat het karakter "an stl'afmiddel, dat de Ministel' aan de tuchtschool toekent èn 
in de schatting del' jeugd èn feitelijk zal worden vel'Zwakt 7 Eldel's heeft men dit 
zekel' gedaan en dan ook, zooals ik hel'innel'de, de tuchtscholen zoo goed als uit
sluitend VOOI' de eene catogol'ie van mindel'jal'igen bestemd en zooals in Engeland 
de andel'e in de indllstl'ial schools een plaats aangewezen. De Minister heeft zelf 
de moeilijkheid gevoeld, dool' de noodzakelijkheid uit te spreken van een geheele 
of gedeeltelijke afzondering van gl'oepen. Maal' Zijne Excellentie wil die naaI' alge
meene kal'aktereigenschappell. Zal echter de bepaling hiel'v~ n in de practijk niet 
gedurig ontzaglijk moeilijk zijn en het niet pl'actischel' geweest zijn, dool' van 
meet aan de scholen te splitsen zooals elders met vrucht is geschied 7 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, lJli"is(er van Justitie: Mij dunkt, dat de ge
achte spl'ekel' over het hoofd ziet, dat het hiel' geldt jeugdige pel'sonen , die zich 
vergl'epen hebben aan de oudel'1ijke macht en voor wie deze niet meel' voldoende 
is, kinderen die volgens de tegenwoOl'dige wet wOl'den geplaatst in de gevangenis, 
en dat om dit te vel'mijden, omdat de gevangenis voor del'gelijke kinderen niet 
geschikt is, die pel'sonen nu zullen geplaatst worden in de tuchtscholen. 

Ik geloof ook dat een zoo strenge scheiding als de geachte sprekel' zich voor
stelt, ten eenenmale overbodig is, want het karaktel' van een kind dat zich vel'
gl'ijpt aan de ouderlijke macht zal leker niet LOoveel verschillen van het karaktel' 
van een kind dat zich telkens schuldig maakt aan ovel't1'edingen, Natuurlijk zal, 
wanneer de overtreding del' strafwet van een ernstig karakter is, een scheiding 
moeten plaats hebben, maal' deze kan plaats hebben in de tuchtschool zelve en 
behoOl,t daal' plaats te hebben. Het komt mij daarom voor dat een geheel nieuwe 
categorie van inrichtingen een weelde zou zijn, waarmede wij niet verantwooru 
zouden zijn, 

Voorloopig verslag van de Eerste Kamer. 

De bestemming van de Tuchtscholen, 
Sommige leden hadden bezwaar tegen 
de bepaling van art, 4, houdende 
dat de Tuchtscholen ook bestemd 
zijn tot opneming der kinderen, die 
ingevolge artt. 357 en 442 Burg. 
Wetb, ten verzoeke van ouders of 

Memorie van Antwoord. 

De ondergeteekende blijft op 
grond van hetgeen te dezer zake 
reeds door hem is aangevoerd in de 
Memorie van Toelichting en bij de 
schriftelijke en mondelinge gedach
ten wisseling met de Tweede Kamer, 
van meening, dat geen principieel 
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voogden, die redenen van misnoe
gen over hun gedrag hebben, op 
bevel del' rechtbank in eene Rijks
inrichting geplaatst worden. 

Zij oordeelden het verkeerd, dat 
kinderen die, alleen omdat hun ge
drag grond tot misnoegen gaf, op 
verzoek van hunne ouders of voog
den dool' den burgerlijken rechter 
naar eene Rijksinrichting waren ver
wezen, geplaatst zouden worden in 
een gesticht bestemd voor het onder
gaan van straf. Die samen voeging 
van niet-strafschuldige, met gestrafte 
kinderen, met schuldige, achtten zij 
niet gerechtvaardigd. Zij verwezen 
daarbij naar hetgeen in de andere 
Kamer is gezegd door den heer de 
Visser [zie bI. 569]. 

Een lid sprak den wensch uit, 
dat voor de niet-gestrafte kinderen 
althans eene afzonderlijke tucht
school zou worden opgericht. 

of practisch bezwaar van ernstigen 
aard bestaat tegen de bestemming 
van de Tuchtschool, mede tot opne
ming van de kinderen bedoeld bij 
art. 357 en art. 442 van het Burg. 
Wetb. [naar de lezing volgens art. 
VII en art. X der wet van 6 Februari 
1901, Stb. nO. 62]. Men vergete niet 
dat verzoeken tot ontzetting door 
ouders niet plegen te worden gedaan 
en zeker door den rechter niet wor
den toegestaan, dan wanneer het kind 
zich bij voortduring aan ernstig wan
gedrag schuldig maakt. 

Het denkbeeld van een lid, om 
voor deze kinderen een afzonder
lijke tuchtschool te bestemmen, 
verdient intusschen alle overweging, 
waar deze vastzetting gewoonlijk 
voor geruim en tijd geschiedt en 
daarmee het transport over groo
teren afstand in verhouding tot den 
maatregel minder bezwaarlijk wordt. 

Art. 5. 

lIet opperheheer der tuchtscholen en rijksopvocdiugsgestich
ten berust bij den Minister van Justitie. 

Het beheer van iedere tuchtschool en van ieder rijksopvoe
dingsgesticht wordt gevoerd door eenen directeur of eeDe directrice 
ondcr toezicht van ecne Commissie van 'roczicht. 

Over de gezamcnlijke tuchtscholen en rijksopvoedingsgcstich
ten wordt een algemeen tûczicht uitgeoefend dool' ecn AlgellleCll 
College van 'roezicht , Bij tann. en Advies. 

De directeuren en directrices, alsmede de leden van het 
Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies worden 
door Ons benoemd en ontslagen; de overige beambten, als
mede de leden der Commissiën van Toezicht, door den Minister 
van Justitic , gehoord het Algemeen College van Toezicht, 
Bijstand en Ad vies en, door tusschen komst vall dit College, 
woveel nooclig de COllllllissiën van 'I'oeûcht. 

Bij tijdelijke oDtstentenis van het Algellleell College van Toe
zicht, Bijstand en Advies wordt door Ons, van COlli missiën 
van Toezicht door den l\1inster van Justitie in de vel'vllilinoo 
hlll1ner \\'crkza:lluhcdell op andere wijzc voorzien. 
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O. Art. 5 = Art. 5, behalve dat in het 4e en 5e lid, in plaats 
van "Commissil:in" gelezen werd: "Commissies." 

Memorie van Toelichting. 

Ar!. 5. In het kader der nieuwe regeling, waarbij een nauw verband 
wordt behouden tusscben strafrecht en dwangopvoeding , ls het conse
quent en rationeel de rijksopvoedingsgestichten met de tuchtscholen 
onder het opperbeheer van het Departement van Justitie te blijven 
plaatsen. Een onder het Departement ressorteerende algemeene commissie 
van in de zaak belangstellende deskulldigen op verschillend gebied, bij 
het straf- en opvoedingswezen betrokken, als sociologie, paedagogie, 
hygiene, schoolonderwijs, vakopleiding, wordt ingesteld, om den Minister 
van Justitie daarbij voor te lichten en ter zijde te staan, waartoe zij 
tevens ook door middel van bezoek der inrichtingen van tucht en op
voeding door daartoe gedelegeerde leden over deze een algemeen toe· 
zicht heeft uit te oefenen. 

Voor een dagelijksch toezicht op den gang der zaken in ieder gesticht 
is het wenschelijk locale commissies aan te wijzen, die, niet belast 

. met administratie en beheer, niet verplicht meer te presteeren dan in 
het algemeen van vroede mannen met belangstelling en toewijding kan 
worden gevraagd, eenerzijds een zeer wenscbelijke zelfstandigheid van 
de hoofden der gestichten niet zullen drukken en de daarmee verbonden 
en evenzeer wenschelijke verantwoordelijkheid van deze niet zullen ver
minderen of dekken, en anderzijds een zeer te waardeeren waarborg 
voor behoorlijke leiding der inrichtingen zoowel voor het opperbeheer 
als vooral tegenover de buitenwereld zullen vormen. 

Zekerheidshalve zij opgemerkt, dat bet geenszins in de bedoeling 
ligt, het vrouwelijke element van het lidmaatschap der genoemde com
missies uit te sluiten. doch dat integendeel het zittingnemen ook van 
vrou wen, wier taak en beteekenis op het gebied juist van het opvoedings
wezen nauwelijks kan worden overschat, in het Algemeen College van 
Toezicht, Bijstand en Advies, zoowel als in de locale Commissies van 
Toezicht wenschelijk en, voor zoover het gestichten voor meisjes betreft, 
zelfs Doodig wordt geacht. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

At·!. 5. Verscheidene leden verklaarden veel gewicht te hechten aan 
eene goede samenstelling van het Algemeen College van Toezicht, Bij· 
stand en Advies. Sommigen verlangden bepalingen oml'rent het aantal 
leden en de wijze hunner benoeming in de wet opgenomen te zien. 
Anderen wenschten de verzekering te ontvangen, dat de verschillende 
godsdienstige richtingen in dit College gelijkelijk zouden worden ver
tegenwoordigd. Thans beerschte naar de meening dezer leden in de 
besturen van Rijksopvoedingsgestichten en gevangenissen niet zelden een 
exclusieve geest, die bij de richting, waarin invloed op de veroordeelden 
wordt uitgeoefend, duidelijk valt waal' te nemen. Dit verschijnsAI is 
niet altijd aan de Regeering te wijten, maar het feit is niet te 
loochenen. 
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Met het denkbeeld om ook vronwen in het Algemeen College en in 
de locale commissiën op te nemen was men niet onverdeeld ingenomen. 
In commissiën, waarin nevens mannen ook vrouwen zitting hebben, 
laat, naar men meende, de samenwerking wel eens te wenschen over. 

Eene goede samenstelling van het Algemeen College van Toe
zicht, Bijstand en Advies is in waarheid een hoogst gewichtige 
factor voor het welslagen der ontworpen regeling der dwangop
voeding. Daaraan zou echter niet eene wettelijke bepaling van het 
aantal leden - de wij)le hunner benoeming is reeds in de wet 
aangegeven -, maar eer de mogelijkheid, dat aantal te wijzigen 
naar gelang gewenschte elementen beschikbaar komen, bevorderlijk 
zijn. Van meer belang is echter eenerzijds groote zorgvuldigheid 
bij de keuze der leden, anderzijds bereidwilligheid van competente 
krachten om toe te treden, waarop, naar mag worden verwacht, 
te zijner tijd niet te vergeefs een beroep zal worden gedaan. In 
het algemeen is vertegenwoordiging van verschillende richtiugen 
niet alleen op godsdienstig maar ook op maatschappelijk gebied 
wenschelijk en als het ware geboden door den aard der zaak. Of 
de vertegenwoordiging gelijkelijk zal kunnen geschieden laat zich 
met het oog op het onzekere van den term zoo wel als van de 
geschikte elementen en van verdere omstandigheden bezwaarlijk 
voorspellen of toezeggen. Het verschijnsel, dat thans in de be
sturen del' Rijksopvoedingsgestichten en gevangenissen niet zelden 
een exclusieve geest zou heerschen, bepaaldelijk bij de richting, 
waarin invloed op de veroordeelden wordt uitgeoefend, duidelijk 
waar te nemen, is den ondergeteekende niet bekend; en het wordt, 
naar hij vermeent, reeds door de samenstelling van menig College 
van Regenten weersproken. 

De samenwerking laat voorzeker niet uitsluitend in commissiën, 
waarin nevens mannen ook vrouwen zitting hebben, maar ook in 
die, welke alleen uit mannen zijn saamgesteld wel eens te wen
schen over. Zijn er gronden om aan te nemen, dat gemis aan samen
werking zich noodzakelijkerwijze of zelfs veelvuldiger zal voordoen 
in eerstbedoelde commissiën? 

G. O. Art. 5 = Art. 5 der wet. 

Art. 6. 

De in tuchtscholen en de in rijksopvoedingsgestichten op te 
nemen hnderen en jeugdige personen worden zooveel ltlOgelijk 
naar gelang van herkomst, leeftijd, verstandelijke en zedelijke 
ontwikkeling, geaardheid en gedrag over de ver~ehillellde, tot 
hunne opneming bestemde inrichtingen of van elkander afge
zonderde bllderdeelen van inrichtiJlgen verdeeld. 

De verpleegden in de tucht cholen el1 die in de rijksopvoe
dingsgestichten kunnen in klassen worden ingedeeld. 
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De verpleegden in de tuchtscholen en in de rijksopvoedings
gestichten kunnen gedurende den nacht, zooveel noodig, onder
ling afgezonderd worden. 

O. Art. 6. bie in tuchtscholen en de in rijksopvoedingsgestichten 
op te nemen kinderen en jeugdige personen kunnen naar gelang van 
herkomst, leeftijd, verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, geaardheid 
en gedrag over de verschillende, tot hunne opneming bestemde inrich
tingen worden verdeeld. 

De verpleegden in de tuchtscholen en die in de rijksopvoedingsge
stichten kunnen in klassen worden ingedeeld. 

Behoudens uitzonderingen in buitengewone gevallen worden alle ver
pleegden in de tuchtsc.holen en in de rijksopvoedingsgestichten gedu
rende den nacht onderling afgezonderd. 

Memorie van Toelichting. 

A,·t. 6. De in de eerste alinea van dit artikel behandelde verdeeling 
naar een of meer der daar genoemde criteria, welke reeds thans vooral 
voor de mannelijke opvoedelingen raadzaam schijnt, zooals reeds boven 
werd opgemerkt, verkrijgt te grooter beteekenis, nu de nieuwe bepa
lingen omtrent de dwangopvoeding verhooging van de leeftijdsgrenzen 
voor de opzending naar en het verblijf in een rijksopvoedingsgesticht 
meebrengen. 

De mogelijkheid van zoodanige verdeeling is in dit ontwerp uitge
sproken, niet omdat ze zonder dien niet zou kunnen worden toegepast 
- immers door administratieve voorschriften omtrent de executie der 
bevelen tot opzending laat zich ook thans een verdeeling bewerkstel
ligen, - maar omdat zij feitelijk iets anders en meer is dan een 
quaestie van practijk, van doelmatige executie van een rechterlijke uit
spraak, omdat zij inderdaad een voor de toepassing der dwangopvoeding 
belangrijk beginsel vertegenwoordigt en mitsdien uitdrukkelijk in de 
wet verdient te worden vermeld. 

Het criterium van herkomst is opgenomen met het oog op de aan 
te nemen wenschelijkheid, bij voorkeur de van het platteland afkom
stige kinderen naar het rijksopvoedingsgesticht te dirigeeren, waar in
zonderheid land- en tuinbouw-onderricht wordt gegeven, welke vakken 
de meeste kans hebben juist door deze verpleegden later in de maat
schappij te zullen blijven beoefend. 

De in de tweede alinea van dit artikel genoemde indeeling in klassen 
heeft geen betrekking op school of werkplaats, doch slaat op een groe
peering der verpleegden naar hun gedrag in het algemeen, met daaraan 
te verbinden verschil in vrijheden en voorrechten. 

In de derde alinea is afzondering gedurende den nacht imperatief 
voorgeschreven, omdat zij natuurlijkerwijze en blijkens de ervaring uit 
een oogpunt van zedelijkheid groote voordeelen oplevert. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 6 I eerste lid. Eenige leden waren van meening, dat dit voor-
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schrift niet uitvoerbaar zou blijken. Het is niet wel mogelijk de jeug
dige personen t.e onderscheiden naar de verschillende soorten van straf
bare feiten, die zij pleegden. Graden van perversiteit zijn moeilijk vast 
te stellen. Zelfs achtten deze leden twijfelachtig, of splitsing naar den 
leeftijd wenschelijk is. Liever dan de voorgestelde indeeling 7.ouden zij, 
ook voor de tuchtscholen, oprichting van een depot van discipline 
wenschen, dat is van eene strengere inrichting, waarheen de ergsten 
worden opgezonden, 

Dit vond tegenspraak bij anderen, die splitsing naar den leeftijd in 
elk geval noodig achtten. Ten aanzien van kinderen, bij voorbeeld be
neden 14 jaren, moet men huns inziens meer prophylactisch te werk 
gaan. Leeftijd en herkomst zullen bij de indeeling wel hoofdzaak zijn. 
Bepaaldelijk zal te onderscheiden zijn naar gelang het kind uit eene 
stad of van het platteland komt. Een lid, die dezelfde meening was 
toegedaan, betwijfelde echter, of het artikel wel in de wet behoeft op
genomen te worden. 

Men zij indachtig, dat hier geen imperatief voorschrift omtrent 
de indeeling wordt gegeven, maar de mogelijkheid van verdeeling 
naar de genoemde criteria in beginsel wordt vastgesteld. Een 
onderscheiding naar de verschillende soorten van straf bare feiten 
is inderdaad niet mogelijk; deze is dan ook niet opgenomen. 
Evenmin is gedacht aan eene onderverdeeling in graden van per
versiteit. Ret artikel beoogt alleen in de wet de gelegenheid te 
openen, om naar bevind van personen en zaken te handelen, daar
mee eene in de practijk doelmatige indeeling en groepeering op 
wettelijken grondslag mogelijk te maken. Het beginsel zal, wat de 
toepassing betreft, althans aanvankelijk van meer beteekenis zijn 
voor de Rijksopvoedingsgestichten dan voor de tuchtscholen, waar
in de verpleegden slechts voor betrekkelijk korten tijd verblijven 
en aan een eenigszins andere behandeling, met name aan strenge 
tucht, worden onderworpen. Vermoedelijk zal voor de tuchtscholen 
geen behoefte bestaan aan een depöt van discipline, doch mocht 
de instelling wenschelijk blijken, dan kan daartoe te allen tijde 
worden overgegaan. Leeftijd, in verband met verstandelijke en 
zedelijke ontwikkeling, herkomst, uit de stad of van het platte land, 
zullen inderdaad bij een eerste indeeling, bepaaldelijk in de Rijks
opvoedingsgestichten, wel hoofdzaak dienen te zijn. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(14 Juni 1900.) 

Amendement van de heel'en VAN KOL, TltOELSTRA en SCHAPER. 

In den tweeden regel, het woord nkunnen" te laten vervallen en in plaats 
daarvan te lezen "worden zoovfel mogelijk". 

In den vijfden regel achter het woord ninrichtingen" in plaats van "worden 
ve"deeld" te lezen: nof van elkallder afgezonderde onderdeelen van inriclttingen 
verdeeld" , 

Verdel' de laatste alinea van art. 6 te laten vervallm. 
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De heel' VAN KOL: Het blijkt voldoende uit tal van geschriften in de laatste 
jaren, vool'al in ons land, op dit gebied verschenen, dat, wat het stelsel van 
dwangopvoeding betreft, wij in een tijd van crisis verkeeren, dat nieuwe denk, 
beelden zich baan breken, en dat, naar het schijnt, het tegenwooruige stelsel van 
collectieve opvoeding, het kazernestelsel , meer en meer gaat plaats maken voor 
opvoeding in kleine gestichten, waarbij hoogel'e paedagogische eischen kunnen 
worden gesteld dan in groote gestichten, 

DOOI' de eerste alinea van art, 6 van dit ontwerp kan nu een splitsing worden 
gemaakt tusschen de kindel'en of jeugdige personen, Wij meenen echter dat men 
in dit opzicht ~erde!' moet gaan en zoo veel mogelijk die splitsing doorvoel'en, 

Vandaar dat wij voorstellen het woord "kunnen" te vervangen dool' de woorden 
"worden zooveel mogelijk", Wij willen in de plaats van de wenschelijkheid van 
splitsing dool' den Minister in het artikel nedergelegd , opnemen de verplichting, 
behoudens natuul'lijk overwegende bezwaren, die zich in bijzondere omstandigheden 
kunnen voordoen, 

De wijziging op de tweede alinea van het artikel dOOl' ons amendement vOOl'ge
steld, is een noodwendige conclusie van een gelijksoortigen gedachtengang, Wil 
men splitsing in categorieën ; schifting naar kal'akter, mOI'Rliteit, afkomst, heredi
teit enz, dan is het niet noodig daarvoor altijd afzonderlijke gebouwen in te 
richten. En waal' men nu eenmaal de bestaande dure gebouwen del' Rijksop
voedingsgestichten heeft, is el' geen enkel bezwaar tegen om een gedeelte van het 
gebouw te bestemmen VOOI' meel' pel'verse kindel'en, een andel' gedeelte ,'oor een 
andel' soort van kindel'en enz, Om daal'in te voolozien wil ons amendement in 
plaats van "wOl'den verdeeld" lezen: "of van elkandel' afgezonderde ondel'deelen 
van inrichtingen vel'deeld" , 

Worden de beide eerste deelen van ons amendement aangenomen, dan is dit 
weder een stap in de richting van de toekomst, van het paviljoenstelsel. 

De derde alinea van ons amendement beoogt om het impel'atieve voorschrift 
dool' de wet gegeven, te vervangen dOOI' meel' vrijheid, 

Volgens het ontwerp is men gedwongen om gedlll'ende den nacht '1001' afzonde
I'ing te zorgen; el' moet dan gehandhaafd worden het zoogenaamde "kooienstelsel", 
Thans heeft men in ons land dat kooienstelsel in de drie Rijksopvoedingsgestichten 
voor jongens, Het zijn slaapzalen rondom vool'zien van ijzeren wanden, met tralie
werk aan de bovenzijde, en des nachts met een traliedeur afgesloten, De slaapver
tl'ekken gelijken meel' op dlerenhokken en zien el' alleronoogelijkst uit, Het deuk
beeld van gevaar bij brand komt onwillekeurig bij ons op. Wanneer el' 's nachts 
dool' brand een paniek ontstaat, hoe zullen de jongens zich redden, terwijl de cel
len met sleutels van buiten zijn gesloten 7 Het is waal', in het nieuwe gesticht te 
Alkmaar heeft men de houtconstructie gl'ootendeels vervangen dool' constructie van 
ijzel' en steen, maal' ook daar blijft het gevaar bij een paniek niet denkbeeldig, 

Het is eigenaardig, dat in al de brieven van de kinderen ontvangen, zij zich 
juist altijd beklagen over die kooien, ,. Wij worden el' als wilde dieren in opge
sloten", is een vaste uitdrukking, En al moge dit nu wat overdreven zijn, veel 
hangt af van de gewoonte, het is hiel' meel' een gekwetst gevoel van eigenliefde 
dool' het wantl'ouwen dat in de afzondering ligt opgesloten . En dit is juist uit 
een paedagogisch oogpunt verkeerd, en moet vermeden worden . Persone'l van el" 
varing hebben het dan ook in hun geschl'iften medegedeeld, dat juist die opsluiting 
pl'ikkelt tot verkeerde daden, die gedachten opwekt, die anders niet zoo licht in 
hun b,'ein zouden opkomen, Ook hiel' is vrijheid betel', Vl'oeger hebben wij hetzelfde 
gezien bij de kl'ankzinnigengestichten; ook daal' wel'd men opgesloten in nauwe 
cellen en vastgeklonken in ketenen: doch nu men hen zooals in België vrij dool' 
de dorpen laat rondloopen hoort men niet meel' van ruwheid en razernij, waarvan 
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men wel hoorde, toen zij nog wal'en geboeid en opgesloten, Men moet de kinrleren 
zoo veel mogelijk vl'ijheid geven, vel'tl'ouwen in hen stellen, hen laten slapen in 
open bedden, die niet te dicht bij elkandel' staan; de zalen moeten verlicht worden 
en gel'egeld moet de ronde gedaan worden dool' oppassel's, die ook in die zalen 
hun slaapplaats moeten hebben om betel' toezicht te kunnen hebben en persoonlijke 
aanraking van de kindel'en te kunnen beletten, Waal' men kooien heeft is de onze
delijkheid tl'ouwens in ons land grooter dan waal' zij niet zijn, Tn Montfoort wordt 
weinig over onzedelijkheid geklaagd, maal' daar is dan ook het kooisysteem afge
schaft, tel'\vijl te Alkmaal', te Avereest en op den KI'uisbel'g, waal' het nog wel 
bestaat, de onzedelijkheid allel'el'gerlijkst is. Zij heeft daal' plaats in wel'kplaatsen, 
speelplaatsen en ul'inoirs, ja zelfs is daal' spmke van "Iiaisons" tusschen de jongens. 
Men zal dus in de Rijksopvoedingsgestichten andel'e middelen moeten aanwenden, 
lichaamsoefeningen, beweging, wandelen, al wat de spiel'en vel'moeit zijn blijkbaar 
ook uit een zedelijk oogpunt uitnemend, Muziek en zang kunnen hun leven opvroo
lijken; goede stukken kunnen wOl'den voorgelezen dool' bevoegde pel'sonen, rlie een 
moreele stl'ekking in hun voorlezing weten te leggen, Verder moet het pm'soneel 
niet, zooals thans, slechts van tijd tot tijd, maal' voortdurend met de vel'pleegden 
in aanraking komen en hun vertl'ouwen trachten te winnen, om dool' welgemeende 
raadgevingen, dOOl' "pn's/lasion", zooals de voor zijn humaniteit bekende Belgische 
Minister van Justitie Le Jeune het noemdp., zou men de noodlottige gevolgen van 
die geheime kwalen wellicht voor een deel kunnen tegengaan . Ook in Mettray, 
waal' het kooisysteem onbekend is, is de onzedelijkheid minder, 

Ik heb mij gewend tot verschillende directeuren van Belgische gestichten en 
van hen ten antwoord gekregen, dat zij het kooisysteem streng vel'oordeelen en de 
afschaffing hebben toegejuicht. 

De directeur van het opvoedingsgesticht te Hoogstraten SChl'ijft mij: "Je ne vois 
pas la nécessité d'inserer les enfants dans des alcoves ou dans des cages pendant 
la nuit, ce système a été abandonné dans les écoles de bienfaisance de Belgique 
et je pense que I'on a bien fait, Les dOl'toirs communs sont excellents 101'Sque les 
lits sont suffisamment espacés (1 m. d'intervalle) et la surveillance permanente 
et serieuse." 

En de directeUl' van de "Ecole de Bienfaisance de l'Etat à Ruysselede-Beemen" 
schrijft: 

"Les seules précautions à pl'endl'e sont Ie de veillel' avec soin que les lits soient 
distancés I'un de I'autre de 80 celltimètres au moins; 2e, que les dortoil's I'estcnt 
entièrement éclait'és depuis Ie moment du coucher jusqu'à celui du level' et 3e, que 
la surveillance reste constante la nuit entièl'e, C'est ce qui se pl'atique à ['écolc 
sous mon dil'ection qui compOl'te une population moyènne de 550 enfants," 

Hiel' zien wij dus uit, dat het systeem del' kooien niet in staat is de onzedelijk
heid te bestrijden en dat de afschaffing del' kooien betel' resultaat oplevert dan 
hun behoud, 

Ik erken volkomen, dat het bij hooge uitzondering noodig kan zijn, dat kindel'en 
wiel' zedelijkheidsgevoel zoo weinig is ontwikkeld dat zij aan hun pervel'se neigingen 
geen dwang weten op te leggen, moeten wOl'den opgesloten bij wijze van straf 
of tuchtmiddel. Daarvool' zu llen d us enkele kooien gehann haard moeten blijven, 
In ons amendement komt dan ook geen impeJ'atief V 001'sclll' i ft tot afschaffing van 
het kooienstelsel voor, maal' aan den Minister en aan een maatregel van inwendig 
bestulll' laten wij over of al dan niet enkele kooieJl zullen worden gebouwd. Wij 
hebben daarom voorgesteld de laatste alinea te laten vervallen 

De heel' VERHEY: Bij een bezoek aan het opvoedingsgesticht de Krubbel'g kreeg 
ik in het algemeen een zeel' gunstigen indruk van de inrichting, vooral wat school-

37 
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ondel'wijs en vakonderwijs betl'eft; maal' de slàapzalen maakten op mij een zeel' 
naal'geestigen indl'Uk, De heel' van Kol heeft reeds een schildel'ing van zulke zalen 
gegeven en ik zal el' dus niet op tel'ugkomen, Het komt mij VOOI' dat el' wel gele· 
genheid moet bestaan V001' nachtelijke afzonolel'ing, bijv, in een depot vau disciplin e 
of in andel'e bijzondel'e gevallen, maal' dat zij in de wet niet absoluut moet worden 
voorgeschreven. Een systeem van kleinel'e slaapzalen met een doelmatig ingel'ichten 
wachtdienst zal de opsluiting ovel'bodig maken. tel'\vijl het personeel dan ook meel' 
individueel op de opvoeding zal kunnen inwerken. Een bepaalde opsluiting, zooals 
die thans plaats heeft, kan onmogelijk verheffend en stalend op de opvoerlelingen 
werken, Men zegt wel, de jongens wennen el' aan; maal' ik noem dat geen &I'gu
ment; men went toch aan de meest vicieuse toestanden, Bovendien moet el' m. i, 
een overgang naar het vrije maatschappelijk leven mogelijk zijn en die is el' nu 
niet; van den eersten tot den laatsten nacht blijft de opvoedeling opgesloten. EI' 
moet althans gelegenheid zijn met een andel' vl'\jel' stelsel de pl'oef te nemen; 
dat zou volgens de vool'gestelde wetsbepaling niet kunnen, Daarom ondel'steun ik 
het voorgedragen amendement, dat de afzondering facultatief laat, 

De heer CORT VAN DER LINDEN, Minister van Justitie: Ik wil al dadelijk ve\'
k.lal'en, dat el' bij mij tegen de eel'ste twee deelen van het amendement geen 
bezwaal' bestaat. Inderdaad ligt het in de bedoeling der Regeel'ing om zoo veel 
mogelijk te bevordel'en de classificatie. Ik zie el' geen bezwaal' in dat de mogelijk' 
heid daartoe nog scherper in de wet wOI'dt uitgedl'ukt. En zeel' zekel' kan in het 
beamf>n dat men op het gebied waar nog zooveel te leeren valt en I'ckening moet 
word ep gehouden met de lessen del' el'val'ing, de deur moet openhouden VOOl' het 
paviljoensysteem. 

Wat nu betreft het laatste deel moet ik zeggen. dat ik over wat de geachte 
afgevaardigde noemt het kooi-systeem niet zoo ongunstig denk als hij. Mij dunkt 
de geachte afgevaardigde heeft overdreven, de alcoven of slaapcellen zijn niet zoo 
ongezellig als hij doet voorkomen, Wanneer men ziet, hoe de jongens daal' snuis
terijen, portretten en kleine cadeautjes, welke zij gekl'egen hebben, etaleel'en , dan 
verkt-ijgt men den indruk dat zij el' toch niet zoo afkeel'ig van zijn als beweel'd 
wordt. Het zijn indel'daad kleine hoekjes VOOl' hen alléén en dit is VOOI' hun 
individueel leven niet van belang ontbloot, Nu is het waal'. dat die cellen nog 
beter kunnen wOl'den ingericht, dat men de ntralies" , die el' nog zijn en die el' 
een onaangenaam uiterlijk aan geven zou kunnen bedekken en el' zoodoende een 
karakter aan kon geven van slaapkamertjes, Ik zou dat toejuichen. Ik wil ook 
wel toegeven, dat voor een zekel'e categol'ie van jongens slaapzalen een vOOl-deel 
hebben, maal' men moet dat voordeel niet overschatten, 

In België is het systeem van slaapzalen ingevoel'd en gebroken met het systeem 
van nachtelijke afzondering, Maal' wanneer men spreekt van wantl'ouwen , dan ligt 
el' volgens mij, wanneer de jongens in slaapzalen worden gelegd, die vOOl,tdurend 
dOOI' wachters bewaakt worden, nog veel meel' wantl'ouwen in, dan wanneel' zij 
afzonderlijk worden opgesloten, 

Bovendien heeft de geachte afgev~ardigde, bij vel'gelijking van het systeem van 
ons met dat in België, vergeten, dat in België de "indisciplillés", waal'toe ook de 
nimmol'aux" gerekend wOI'den, wOl'den verwijdel'd en gebracht uaar het depot, 
waal' zij v"nzelf afgezonderd worden in de cel. 

Het gaat ook niet aan een vel'gfllijking te maken tusschen Montfoort en de 
jongensgestichten , omdat het bekend is, dat de onzedelijkheid ondel' meisjes vnn 
veel minder ernstigen aal'd is dan ondel' jongens en dat men in Montfoort toch 
herhaaldelijk heeft verlangd naar een gelegenheid om sommigen geheel af te zondel'en , 

Ik erken evenwel, dat het wenschelijk is om ook hiel' vrijheid toe te laten en 
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de nachtelijke afzondel'ing alleen toe te passen, wanneer de noodzakelijkheid dalutoe 
blijkt; maar ik kan daarom niet met het amendement medegaan, omdat, wanneer 
deze geheele alinea vervalt, men daaruit zou kunnen afleiden, dat de nachtelijke 
af7.0ndedng voortaan was vel'boden. Dit zou ik zeel' betreuren. Wanneel' de geachte 
afgevaa,'digde het amendement wijzigde in dezen zin, en ik geloof dat aan zijn 
eigen denkbeeld daardoor nog betel' uitdrukking werd gegeven, dat de 3de alinea 
zoo gelezen werd: "de verpleegden in de tuchtscholen en de Rijksopvoedingsge
stichten kunnen gedu,'ende den nacht zoo veel noodig onderling afgezonderd worden", 
dan zou ik tegen dat amendement geen bezwaal' hebben. 

De heer VAN KOL: Ik kan in mijn rcpliek zeet' kOl't zijn, daal' mijn amende
ment vI'ij veel instemming heeft gevonrlen, 

Onze bedoeling was niet van de leden dezer Kamer een stellige keuze te eischen, 
door hen zich te doen vel'klal'en als voorstanders of tegenstanrlm's van het kooien
stelsel , maar slechts om aan de Regeering vl-ijheid in deze te laten. 

Wij bl'engen dus gaarne de dOOI' den Minister aangegeven wijziging aan. 

Wijziging van het amendement 

strekkende, om in plaats van de derde alinea te doen vel'vallen, deze te lezcn: 
"De verpleegden in de tuchtscholen en in de rijksopvoedingsgestichten kunnen 
gedurende den nacht, zooveel noodig, onderling afgezonderd worden." 

[Oet amendement wO l'dt, ",nt het ce,'slc gedeellc betreft, zonder hoofdelijke stemming, 
cn wal het laalsle geueche belrefl, met 61 slemmeu tegen 1 slem aangenomen.] 

Art. 7. 

Aall de verpleegnen in tuchtscholen en rijksopvoeding ge
stichten wordt gelegenheid gegeven aan goc1sdienstoefeningen 
deel te nemen en godsdienstonderwijs te ontvangen. 

Behoudens uitdrukkelijke vrijstelling nemen de verplef'gden 
aan te hunnen behoeve gehouden godsdienstoefeningen en aan 
te hunnen behoeve gegeven godsdienstonderwijs deel. 

0, Art, 7, In de tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten wordt Anz, 
Het verdAre = Art. 7 der wet. 

Memorie van Toelichting • 

.d"t, 7. Door de redactie van dit art.ikel wordt rekening gehouden 
met de mogelijkheid, dat voor verpleegden geëigende verzorging van 
godsdienstige belangen niet in doch buiten het gesticht plaats vindt; 
alsook met de mogelijkheid, dat bij ~ebreke vlln een kerkelijke gemeente 
van de gezindte, waartoe de verpleegde behoort, in de plaats, waal' 
het gesticht is gevestigd, niet de geregelde en voortgezette verzorging 
dier belangen kan plaats vinden, die wenschelijk is te achten. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 7, Sommige leden waren van gevoelen, dat in het artikel niet 
wordt uitgedrukt wat naar de Memorie van Toelichting de bedoeling 
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is. Zoo wordt in de toelichting gezegd, dat de redactie rekening houdt 
met de mogelijkheid, dat verzorging van godsdienstige belangen buiten 
de gestichten plaats vindt. De woorden : -In de tuchtscholen en rijks
opvoedingsgestichten" doen daarentegen denken, dat ven:orging buiten 
de gebouwen uitgesloten is. Zoo zegt de toelichting, dat gerekend i~ 
met de mogelijkheid, dat ter plaatse voor bepaalde kinderen geen ge
schikte godsdienstige verzorging is te verkrijgen, maar uit het artikel 
blijkt niet, wat in zoodauig geval geschieden zal. Er behoort zekerheid 
te bestaan, dat op het verschil van godsdienst voldoende gelet zal 
worden. Thans zijn er ten opzicbte van de in Rijksgestichten verpleegden 
wel eens moeilijkheden met betrekking tot niet erkende gezindten. 

Ook vroeg men, of de godsdienstleeraren in dl) gestichten zullen worden 
toegelaten en of bij de regeling van het godsdienstonderwijs op de 
wenschen der ouders zal worden gelet. 

De redactie is gewijzigd . 
Het artikel laat de gelegenheid om, wanneer tel' plaatse geene 

kerkelijke gemeente bestaat van de gezindte, waartoe de verpleegde 
behoort, van tijd tot tijd de tusschenkomst van een verzorger 
van zijne godsdienstige belangen van elders in te roepen. Op 
deze wijze wordt ook thans de moeilijkheid, die zich in een der
gelijk geval kan voordoen en ook daad werkelijk heeft voorgedaan, 
tot een zoo veel mogelijk bevredigende oplossing gebracht. Meer 
kan niet worden gevergd; aan een verplichting om onder alle 
omstandigheden voor de kinderen in de Rijksopvoedingsgestichten 
en tuchtscholen van elke gezindte geregeld godsdienstonderwijs 
en godsdienstoefeningen beschikbaar te stellen zou niet kunnen 
worden voldaan; en evenmin aan die om aan de eischen welke 
elk onderscheid in richting zou kunnen stellen, gevolg te geven. 
Dat echter op verschil in godsdienst voldoende moet en zal worden 
gelet, behoeft wel nauwelijks betoog of verzekering, welke laatste de 
ondergeteekende intusschen gaarne en zonder voorbehoud wil geven. 

Uit het vorenstaande volgt reeds, dat 7.Ooveel noodig godsdienst
leeraren en geestelijken tot het houden van godsdienstuefeningen , bet 
geven van godsdienstonderwijs en het venichten van verdere godsdien
stige bemoeiingen toegang tot de gestichten zullen hebben, terwijl 
uit hetgeen boven sub § 2 [zie bladz. 528 en 529] is aan gebaald 
reeds blijkt, dat bij de verzorging de:' godsdienstige belangen zooveel 
doenlijk met de wenschen der ouders rekening zal worden gehouden. 

G. O. A.rt. 7 = Art. 7 del' wet. 

Art. 8. 

De verpleegden in de tuchtscholen ontval:gen gCWOOll lager 
onderwijs en verrichten handenarbeid. 

Aan de verpleegden in de rijksopvoedingsO'estichten worden 
lager onderwijs en vakonderricht verstrekt. 1:) 

O. Art. 8 = Art. 8. 
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Memorie van Toeliohting. 

Ad. 8. Het onderscheid tusschen de eerste en tweede alinea vindt 
zijn oorzaak niet zoozeer in het verschil in aard der gestichten als wel 
in het verschil van den mogelijken duur van het verblijf aldaar. Het 
ligt intusschen in de bedoeling den handenarbeid in de tuchtscholen 
zooveel mogelijk een instructief karakter te geven en dien zooveel doen
lijk met in de maatschappij uit te oefenen ambachten of bedrijven ver
band te doen houden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

A,·t. 8. Opgemerkt werd, dat het onderwijs in de tuchtscholen den 
nadeeligen invloed zal ondervinden van de sterke afwisseling der be
volking. 

Een der leden wenschte in het tweede lid in plaats van: »lager 
onderwijs" te lezen ,. onderwijs". 

Ter zake van vakonderricht verlangde men gelet te zien op den 
wensch der kinderen tot uitoefening van een bepaald vak. 

Dat het onderwijs in de tuchtscholen eelligermate den nadeeligen 
invloed zal ondervinden van de sterke afwisseling der bevolking 
zal de ondergeteekende niet tegenspreken. Het onderwijs kan zich 
niet voor ieder kind volkomen aanpassen aan het onderwijs tot 
dusv~r door hem genoten. Dit nadeel is echter ten deele een on
vermijdelijk gevolg der straf en wordt anderzijds juist door het 
voorgedragen stelsel tot geringe proporti!in teruggebracht. Bij de 
regeling van dit onderwijs, zoomede bij de daaraan te stellen 
eischen, zal rekening moeten worden gehouden met de moeilijk
heid I gelegen in het afwisselende der bevolking, eene moeilijkheid, 
welke trou wens niet de eenige noch de zwaarste is I welke de 
bevolking der tuchtscholen zalopleveren. 

De door een lid gewenschte term :0 onderwijs" in plaats van 
.. lager onderwijs" in het. tweede lid van het artikel werd ook 
reeds bij de bewerking van het onderwerp in overweging genomen, 
doch niet wenschelijk geacht en verworpen, omdat het begrip 
»onderwijs" te weinig bepaald is, en daarmee de verplichting der 
Regeering niet duidelijk zou zijn omschreven. Aan de vermoedelijke 
bedoeling van de opmerking van dat lid wordt voorts tegemoet 
gekomen door de tegenwoordige redactie, die ook ander dan ge
woon lager onderwijs toelaat, met name zoogenaamd meer uitge
breid lager onderwijs omvat. 

Met de neigingen der kinderen voor een bepaald vak dient in
derdaad rekening te worden gehouden, zooals trouwens ook thans 
geschiedt, voor zoo ver de in de gestichten onderwezen vakken 
wlks toelaten, welker aantal uit den aard der zaak echter beperkt 
is en, naar de grootte der bevolking, in verband met de finan
cieele draagkracht van den Staat moet worden bepaald. 

- - - ~ - - - --- ---
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Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(14 Juni 1900.) 

De heel' VAN BYLANDT (Apeldoorn): Naar aanleiding van dit artikel wensch ik den 
Minister de vraag te stellen of hij het niet met mij eens is, dat, nu aan de ver
pleegden in de Rijksopvoedingsgestichten lagel' onderwijs en vakondel'wijs zal worden 
verstt'ekt, aan de jongens) zooveel mogelijk, de keuze van het vak moet worden 
overgelaten, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, :Afinuter van Justitie: Het zal zeel' zeker de 
bedoeling zijn met de keuze rler jongens rekening te houden, maal' men kan dit 
niet voorschrijven. Het is niet zeker of men VOOI' elk vak over voldoende ondenvijs
krachten en voldoende middelen zal kunnen beschikken, 

Art. 9. 

Voor den arbeid kan den verpleegden in de tuchtscholen en 
de rijksopvoedingsgestichten eene geldelijke belooning tot een 
matig bedrag worden toegekend. 

De toegekende belooning is het eigendom van den verpleegde; 
zij blijft in de tuchtscholen steeds, in de rijksopvoedingsge
stichten als regel tot uitgaanskas bewaard. 

Moedwillig door den verpleegde tijdens den duur van zijn 
verblijf in eenc tuchtschool of in een rijksopvoeding gesticht 
toegebrachte schade kan op zijn uitgaanskas worden verhaald, 
De uitgaanskas is overigens onvervreemdbaar en niet vatbaar 
voor beslag. 

Zij wordt den verpleegde bij of na zijn ontslag uit de tucht
school of het rijksopvoedingsgesticht uitgekeerd, hetzij in eens 
hetzij in termijnen. 

O. Art, 9 = Art. 9, behalve dat asn het slot, m plaats van 
:t hetzij in eens" gelezen werd: l> hetzij in haar geheel." 

Memorie van Toelichting. 

Art. 9. Deze geldelijke belooning vertegenwoordigt geenszins een 
arbeidsloon, doch draagt geheel het karakter van et'n gratificatie, 

Zij moet zijn een prikkel, om den lust tot werken aan te wakkeren, 
een voorbeeld, om de voordeelen van den arbeid aan te toon en , en, 
tot uitgaanskas bewaard, een steun bij het ontslag uit het gesticht 
opleveren. Voor het bijzonder geval, dat de behoefte aan zoodanigen 
steun zich opdoet vóór het ontslag - hetgeen zich b. v, zal kunnen 
voordoen bij plaatsing of vestiging van een opvoedeling in de maat
schappij door bemoeiing en onder de hoede van particulieren of ook 
van Regeeringswege - is voor de verpleegden in rijksopvoedingsge
stichten de mogelijkheid eener uitzondering toegelaten op het bewaren 
del' belooning tot uitgaanskas, die eerst wordt uitgekeerd bij ontslag, 
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Ondar ontslag valt zoowel het voorwaardelijk als het onvoorwMrdelijk 
ontslag te verstaan. Juist bij het eerste kan zich de behoefte aan 
materieelen steun doen gevoelen en kan deze van bijzonder nut zijn. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

AI·t. 9. Zonder bepaald gekant te zijn tegen elke belooning, waren 
sommige leden toch van oordeel, dat de opbrengst van den arbeid der 
verpleegden hoofdzakelijk moet strekken tot bestrijding van de uit
gaven, voor de verpleging vereiscbt. De Staat beboort ten deze niet 
te bescheiden te zijn. Door aan de verpleegden een eigenlijk loon voor 
bunnen arbeid toe te kennen, plef'gt men eene bardheid tegenover 
andere gezinnen, waarvan de kinderen niet op Staatskosten worden 
onderhouden. De belooning moet beperkt blijven tot de gevallen van 
bijzonder goed verricbten arbeid of goed gedrag; zij moet een prikkel 
tot goed werken zijn en veeleer eene belooning voor goed gedrag dan 
loon. Kan, wo vroegen deze leden, dit beginsel niet in de wet worden 
uitgedrukt? 

De uitgaanskas zal den verpleegde bij of na zijn ontslag worden 
uitgekeerd, betzij ,.in haal' geheel" - juister ware ,.in eens" -, hetzij 
in termijnen. Sommige leden vroegen, of bet wel goed is die kas aan 
den verpleegde zelven uit te keeren. Beter scheen bet bet geld aan de 
ouders of voogden te geven. Anderen wenschten dat uitkeering in ter
mijnen regel zou zijn. 

Ook werd de wensch geuit, dat de Regeering hen, di.;) het gesticht 
verlaten, zou aanbevelen in de zorg van den voogdijraad of van de 
vereeniging tot zedelijke verbetering van ontslagen gevangenen. 

Het ligt geenszins in de bedoeling de opbrengst van den arbeid 
del' verpleegden in den vorm van loon weer aan hen uit te keeren. 
Het is niet meer dan natuurlijk en rechtmatig, dat die opbrengst 
komt ten bate van den Staat. Maar aan de verpleegden behoort, 
nog daargelaten de wenschelijkheid, dat die in de Rijksopvoe
dingsgestichten zich een uitgaanskas vormen, reeds uit opvoed
kundig oogpunt als voorbeeld van het verband tusschen werk en 
loon en als prikkel tot goed werken een geldelijke belooning tot 
een matig bedrag, zooals het ontwerl' het reeds uitdrukt, te kunnen 
worden toegekend. Dat bij de toekenning rekening wordt gehouden 
met bekwaamheid, ijver en gedrag ligt zoozeer voor de hand, dat 
opzettelijke vermelding veilig achterwege kan blijven. Eene bepaling 
van dien aard zou bovendien niet thuis hooren in het ontwerp, 
doch zoo noodig kunnen worden opgenomen in de later vast te 
stellen algemeene maatregelen van bestuur of reglementen. 

De uitdrukking "in haal' geheel" is vervangen door :oin eens". 
Of het beter is, dat de uitkeering in eens dan in termijnen ge
schiedt, zal in elk geval van de daarbij zich voordoende omstan
digheden afhangen. Nadere aanduiding van het wenschelijke van 
uitkeering in termijnen in het algemeen, door deze als regel voor 
te schrijven, mag wel overbodig worden geacht. Bovendien schijnt 
dit minder raadzaam, omdat het zeel' wel mogelijk is, dat ZOQ~ 

- - -- ----- ~- - ~ -~------- ---
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danige regel wegens het bedrag der uitgaanskassen in talrijke ge
vallen niet voor toepassing vatbaar zou blijken. 

Uitkeering van de uitgaan-kassen a~n de verpleegden zelve volgt 
hieruit, dat de belooning voor den arbeid, waaruit zij zijn saam
gebracht, hun als eigendom wordt toegekend. Trouwens, wat de 
verpleegden in de tuchtscholen betreft, levert die uitkeering geen 
gevaar op, omdat deze onder de hoede van ouders of voogden 
terugkeeren, terwijl het bedrag niet dan luttel kan zijn. Wat de 
verpleegden in de rijksopvoeding~gestichten aangaat I is zij niet 
anders denkbaar, omdat deze eerst met hunne meerderjarigheid 
worden ontslagen I behoudens bijzondere en zeker zeldzame gevallen 
van vervroegd onvoorwaardelijk ontslag onder omstandigheden, 
welke overigens aan die uitkeering mogelijk verbonden gevaar als 
niet aanwezig onderstellen . 

In overeenstemming met den geuiten wensch zal het te zijner 
tijd een onderwerp van ernstige overweging uitmaken, op welke 
wijze de uit laatstgenoemde gestichten ontslagen verpleegden het 
best in de gelegenheid zullen kunnen worden gesteld, althans 
aanvankelijk wenschelijken steun in de maatschappij te vinden, en 
uit eerstgenoemde inrichting ontslagen kinderen desgewenscht de 
zorg van particuliere vereenigingen deelachtig zullen kunnen worden. 

G. O. Art. 9 = Art. 9 der wet. 

Art. 10. 

In cic tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten is de opleg
ging der navolgende disciplinaire straffen geoorloofd: 

1°. onthouding van het schrijven of ontvangen van brieven I 

van bezoek, of van andere voorrechten; 

2°. verstrekking van water en brood ll1 plaat van het ge-
wone voedsel; 

3°. opsilli ting lD een cachot; 

4°. gewone sluiting in de boeien. 

Meerdere dezer straffen kunnen gelijktijdig worden opgelegd. 
De straf sub 2° wordt opgelegd aan verpleegden I die nog 

niet den leeftijd van 14. jaren hebben bereikt, voor ten hoogste 
7 dagen, aan verpleegden, die den leeftijd van 14, Illaar nog 
niet dien van 18 jaren hebben bereikt voor ten hoog te 14 dagen, 
aan verpleegden, die den leeftijd van IS jaren hebben bereikt 
voor ten hoogste 21 dagen; zij wordt, in geval zij langer clu1ll't 
dan 2 dagen, slecht om den anderen dag toegepast. 

De straf sub 3° wordt opgelegd aan verpleegclell, die nog 
niet den leeftijd van 14 jaren hebben bereikt, voor ten hoog te 
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4 dagen, aan verpleegden, die den leeftijd van 14, maar nog ' 
niet dien van 11:5 jaren hebben bereikt, voor ten hoogste 8 
dagen, en aan verpleegden, die den leeftijd van 18 jaren hebben 
bereikt, voor ten hoogste 16 dagen . 

De straf sub 4U wordt niet toegepa t op verpleegden, die 
den leeftijd van 14 jareü nog niet hebben bereikt, en wordt 
opgelegrl aan verpleegden, clie den leeftijd van 14, maar nog 
niet dien van 11) jaren hebben bereikt, voor ten hoogste 4 
dagen, en aan verpleegden, die den leeftijd van 18 jaren heb
beu bereikt, voor ten hoogste 16 dagen. 

O. Art. 10 = Art. 10. 

Memorie van Toelichting. 

A rt. 10. Met voorb~jgaan van de velerlei bestraffi ogen, in huis en 
school gebruikelijk, die ook in de gestichten voor tncht en opvoeding 
uit den aard der zaak toepassing zull'.m vinden, bepaalt dit artikel zich 
tot het aangeven der disciplinaire straffen van wijdere strekking en 
van ernstiger aard. Bij het vaststellen dier straffen en harer maxima 
is rekening gehouden moeten worden met den jeugdigen en met den 
betrekkelijk gevorderden leeftijd, waarop strafrechtelijk-minderjarigen 
in de tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten kunnen worden opge
nomen, als ook met de betrekkelijk hooge leeftijdsgrenzen voor het 
beëindigen van de verpleging aldaar. Zijn de voorgestelde maxima eener
zijds zeker niet te zwaar te achten, anderzijds mag worden vertrouwd, 
dat zij voldoende zullen zijn. 

Lijfstraffen zijn niet opgenomen. Wel vervallen eenige der bezwaren 
van overwegenden aard, die de lichamelijke kast.ijding vooral bij toe
passing op volwassenen tot een verwerpelijk strafmiddel maken, wan
neer zij wordt teruggebracht tot een disciplinaire straf aan kinderen 
op te leggen, doch ook als zoodanig is zij, naar de meening van den 
ontwerper, in beginsel niet aanbevelenswaardig en zou alleen de nood
zakelijkheid haar opneming alhier rechtvaardigen. De noodzakelijkheid 
nu is blijkens de tot heden in de rijksgestichten verkregen ervaring 
niet aanwezig. En dan worde in het oog gehouden, dat de in tucht
scholen op te nemen kindE ren ongetwijfeld reeds te voren, en dat 
wnder vrucht, lichamelijke kastijdingen zullen hebben ondervonden, en 
dat de in rijksopvoedingsgestichten te verplegen jeugdige personen door
gaans in hetzelfde gr.val zullen verkeeren of zelfs in hun vroegere om
geving aan erger behandeling dan matige kastijding zullen zijn blootge
steld geweest; zoodat deze in den regel het beoogde effect zou missen en 
bovendien veelal toi verbittering en verharding van het gemoed zou leiden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord . 

. lb·t. 10. Som mige leden vreesden, dat het bepaalde onder 10 • voet 
zou geven aan de o):lvat.tin~, d<lot de verpleegden I w~ar zij niet gestraft 
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behoeven te worden, aanspraak zouden hebben op de hier bedoelde 
voorrechten, waartegen anderen opmerkten, dat het woord »voorrecht" 
volstrekt geene aanleiding geeft om te meenen, nat daarop aanspraak 
gemaakt zou kunnen worden. Intusschen meenden eenige leden, dat 
men het schrijven en ontvangen van brieven en heL ontvangen van 
bezoek niet mag onthouden aan goed oppassende verpleegden. Die ont· 
houding werd eene zware straf geacht. 

Tegen de verdere in het artikel genoemde straffen bestond bij ver
scheidene leden bedenking. 

Die onder 2°. genoemd, werd te zwaar geacht voor kinderen beneden 
14 jaren. 

Opsluiting in een cachot werd, met name wanneer, gelijk waarschijn
lijk is, eenzame opsluiting bedoeld is, eene ongeschikte straf genoemd, 
die ook bedenkelijk is, omdat zij gevaar voor het plegen van onzede· 
lijkheid oplevert, tenzij op den opgeslotene voortdurend toezicht wordt 
gehouden. Ook werd het maximum dezer straf te lang geacht. 

Tegen sluiting in de boeien bestond bij velen bedenking. Deze straf, 
die volgens het laatste lid aan verpleegden van 14 jaren voor 4 dagen 
en boven 18 jaren zelfs voor 16 dagen kan worden opgelegd, vond 
men te zwaar. Ook werd aangevoerd, dat de Staat hier de plaats der 
ouders inneemt, en dat deze er wel nooit aan zouden denken hun kind 
in de boeien te sluiten. Deze lichaamsstraf is veel harder dan eene licha· 
melijke kastijding, gelijk die door ouders pleegt toegepast te worden. 

Andere leden keurden de beide genoemde straffen niet zoo beslist 
af. Wel achtten zij het noodzakelijk, dat door de Commissie van Toe· 
zicht streng gewaakt worde tegen te strenge toepassing. 

Vele leden waren gestemd voor de opneming van lichamelijke kas· 
tijding onder de straffen. Daaronder waren er, die de kastijding als 
eigenlijke straf afkeurden, maar als disciplinairen maatregel wèl wilden 
toegepast zien. 

De bewering der Memorie van Toelichting, dat de in tuchtscholen en 
Rijksopvoedingsgestichten op te nemen jeugdige personen ongetwijfeld 
reeds vroeger, zonder vrucht, lichamelijke kastijdingen hebben onder· 
gaan, werd niet afdoende geacht. Vooreerst werd aangevoerd, dat, al 
moge dit voor velen waar zijn, het toch zeker niet voor allen geldt. 
In de tweede plaats werd betoogd. dat blijkens de ervaring de lastigste 
jongens juist zijn zij, die dool' zwakke ouders met te veel toegeeflijkheid 
bebandeld zijn en thuis den baas hebben gespeeld. Er zijn jongens, die 
voor al de in het ontwerp genoemde straffen onverschillig zijn en ZE\lfs 
door zulke straffen in hun boosaardig verzet worden gesterkt, doch die 
alleen dool' lichaamsstraffen kunnen worden getemd. In de gevangenis 
te Leeuwarden bestaat ingevolge art. 22 der wet van 14 April 1886 
(Staatsblad nO. 62) nog bevoegdheid tot het toepassen van lichamelijke 
kastijding. Reeds de bedreiging met die straf pleegt daar, naar men 
meende, eene uitnemende uitwerking te hebben. Tegenzin tegen deze 
in sommige gevallen zoo heilzame straf werd als ziekelijke philantropie 
beschouwd, maar men erkende, dat tegen verkeerde toepassing zorgvuldig 
gewaakt behoort te worden. 

In overweging werd gegeven de kastijding toe te laten onder goed. 
keuring del' Commissie van Toezicht en in tegenwoordigheid van een 
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harer leden. Ook werd voorgesteld elke toepassing ie doen gepaard gaan 
met de bedreiging van herhaling der kastijding over een paar maanden, 
indien de gestrafte zich niet voorbeeldig gedraagt. 

Andere leden waren gekant tegen alle lijfstraffen. Door kastijding 
worden huns inziens jongens wel verbitterd, maar niet verbeterd. Deze 
straf maakt ook den gene , die haar toepast, hardvochtiger en minder 
geschikt om op de verpleegden invloed ten goede uit te oefenen. Men 
wees er op, dat in onze gevangenissen nog slechts bij hooge uitzonde
ring lijfstraffen worden toegepast. 

Gevraagd werd, of in het artikel niet bepaald dient te worden, dat 
ten aanzien van de verpleegden een strafregister moet worden gehouden. 

Bij de behandeling van hei artikel werd door een der leden de statistiek 
van het gevangeniswezen over 1897 ter sprake gebracht. Door hem 
werd gevraagd, of de daarin voorkomende opgaven omtrent de sterfte 
in de Rijksopvoedingsgestichten wel een juist beeld van den toestand 
geven j naar hij mee.nde worden vele zware zieken weggezonden, en 
heeft dit wegzenden grooten invloed op het sterftecijfer. Voorts werd 
door dit lid gevraagd, of het verslag het aantal toepassingen der cachot
straf juist vermeldt, dan wel of onder dit aantal ook begrepen is de 
toepassing van eene andere straf, namelijk van de onthouding van 
voorrechten. 

Verder werd door dit lid gewezen op het groot aantal straffen, die 
in de Rijksopvoedingsgestichten worden toegepast. In 1890-1896 zouden 
naar zijne barekening zijn toegepast 6030 maal de straf van water en 
brood op 3844 verpleegden j 3452 de strafcel en 85 maal de straf van 
sluiting in de boeien op 4282 verpleegden. Het opleggen van zoovele 
straffen scheen niet voor de doelmatigheid daarvan te getuigen. 

De ondergeteekende meent, dat naar het geldend spraakgebruik 
het woord "voorrecht" juist het denkbeeld ,.aanspraak maken" uit
sluit. Welke straf in eenig geval behoort te worden opgelegd, zal 
telkens met inachtneming der persoonlijke en zakelijke omstandig
heden moeten worden beoordeeld. In het algemeen kan worden 
gezegd, dat de verpleegden, zoolang zij goed oppassen, geenerlei 
straf hebben te beloopen. 

Bij de beoordeeling van de zwaarte der sub 2°. tot 4°. genoemde 
straffen worde tweeërlei in het oog gehouden. Vooreerst dat in de 
tuchtscholen verpleegden, die daaraan behoefte blijken te hebben, 
aan werkelijk strenge tuchtmiddelen moeten kunnen worden onder
worpen, en in de rijksopvoedingsgestichten de moeilijkste en de 
meest verdorven elementen zullen worden verpleegd, te wier be
hoeve zij eveneens volstrekt noodig kunnen zijn. Voorts dat de 
maximale grenzen der straffen zijn aangegeven, welke maxima niet 
dan in uiterste gevallen worden toegepast, en dat bovendien eerst 
tot het toepassen van deze straffen wordt overgegaan, wanneer de 
velerlei gewone bestraffingen, in huis of school gebruikelijk, zonder 
gevolg zijn gebleven . Bij een vergelijking van de verhouding van 
den Staat en van die der ouders tot de hier bedoelde kinderen 
vergete men niet, dat het optreden van den Staat in het tuchtigen 
en opvoeden in dezen zijn aanleiding vindt hierin, dat de ouders 
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met de hun ten dienste staande middelen daarin niet naar be
hooren hebben weten te voorzien. 

De opsluiting in een cachot, in eenzaamheid te ondergaan, kan 
als strafmiddel niet worden gemist, doch vereischt, mede ter 
wille van het genoemde gevaar bijzondere zorg ten aanzien der 
wijze van toepassing en büzonder toezicht, waaromtrent te zijner 
tijd nadere voorschriften zullen worden gegeven. Trouwens ook ten 
opzichte der toepassing van de overige straffen zullen de later vast 
te stellen maatregelen van bestuur of reglementen bepalingen 
dienen te behelzen. Voor een juiste naleving daarvan zullen de 
Commissitin van Toezicht geregeld hebben te waken. BÜ die be
palingen behooren ook voorschriften omtrent het houden van het 
strafregister, dat natuurlük, zoom in als thans, mag ontbreken. 

Het standpunt ten opzichte van lüfstraffen door hem ingenomen 
meent de ondergeteekende te moeten handhaven, zooals het kor
telijk in de Memorie van Toelichting is uiteengezet, waarheen hij 
zich veroorlooft te verwijzen. Alleen moet hÜ nog doen opmerken, 
dat van de bevoegdheid tot lichamelüke kastüding in de büzondere 
strafgevangenis te Leeuwarden tot dusver geen gebruik is behoeven 
te worden gemaakt, en derhalve onder de bestaande strafwetgeving 
in onze gevangenissen en aanverwante gestichten geene lüfstraffen 
zÜn toegepast. 

In antwoord op de eerste vraag van een der leden omtrent de 
statistiek van het gevangeniswezen over 1897 kan op grond van 
opzettelijk van de besturen der betrokken inrichtingen gevraagde 
inlichtingen worden medegedeeld, dat de daarin voorkomende op
gaven omtrent de sterfte in de Rijksopvoedingsgestichten den toe
stand volkomen juist weergeven. Wel zijn een paar zieken, - die 
echter tot de bevolking van de gestichten zÜn blijven behooren -
tot het ondergaan van een speciale behandeling van oogheelkun· 
digen of chirurgischen aard tÜdelÜk in een geneeskundige inrichting 
opgenomen geweest, - en dit heeft wellicht tot die in het ver
slag vermelde meening van dat lid aanleiding gegeven, - maar 
van vervroegd ontslag ter wille van zware ziekte, waardoor dan 
invloed op het sterftecijfer zou zÜn uitgeoefend, is geen sprake. 
In antwoord op de tweede vraag van dat lid kan op grond der 
evenvermelàe inlichtingen voorts worden medegedeeld, dat bet 
aantal cachot straffen in de statistiek juist is vermeld en onder dat 
aantal geene toepassing van andere straffen is begrepen. Wel kan 
onthouding van sommige voorrechten noodzakelükerwüze voort
vloeien uit de cachot straf of ook opzet.telÜk daaraan worden ver
bonden. 

De door dat lid gevolgde wijze van berekening van bet aantal 
ve.rpleegden, op wie elk der genoemde straffen is toegepast, is bij 
gebreke van eenige aanwijzing niet kunnen worden nagegaan. Wel 
is eene groepeering van getallen uit de statistiek van het gevan
geniswezen gevonden, waardoor dezelfde totaalcijfers, als dool' 
dat lid gegeven, kunllen worden verkregen; maal' deze groe
peering is willekeurig en onjuist en zoodanige becijfering kan niet 
strekken om het veelvuldige en nog minder om het niet doel-
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matige van de straffen aan te tounen, De dool' dat lid hieromtrent 
uitgesproken meening wordt trou wens door de daaraan toegevoegde 
becijfering ook niet verklaard, Het komt immers niet aan op de 
absolute maar op de relatieve cijfers, niet op de getallen, maar 
op de verhoudingen der getallen j het is daarbij niet de vraag, 
hoevele straffen zijn uitgedeeld en hoevele verpleegden gestraft, 
maar hoe groot het geheele aantal verpleegden is en hoevele van 
hen zijn gestraft, hoe vaak dezelfden en hoe dikwiils met dezelfde 
straffen, Deze cijfers zijn slechts ten deele in de statistiek te vinden, 
~ij geeft aan voor de genoemde jaren, dat de geheele bevolking 
heeft bedragen 5074 bij afwisseling opgenomen verpleegden met 
een gezamenlijk totaal van 1 373504 verpleegdagen, zood at de 
gemiddelde bevolking over die jaren op 545 moet worden gesteld j 
dat gestraft zijn in het geheel 2751 of gemiddeld 393; dat aan 
dezen zijn opgelegd de straf van water en brood in het geheel 
6030 of gemiddeld 861 maal, die van plaatsing in de strafcel in 
het gebeel 3527 of gemiddeld 504 maal, die van sluiting in de 
boeien in het gebeel 85 maal of gemiddeld 12 maal, alle op de 
gemiddelde bevolking van 545 verpleegden met 365 verpleegdagen 
per hoofd, Wenscht men nu aan deze cijfer, zoodanige waarde te 
hechten, dat men hen als toetssteen gebruikt en er een conclusie 
uit trekt ten op7.ichte van het straffen, dan valt el' toch zeker 
allerminst uit af te leiden, dat veelvuldig en ondoelmatig zou 
worden gestraft j en dit te minder als men bedenkt, uit welke 
elementen de bevolking is samengesteld, en dat deze onafgebroken 
onder toezicht staat, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(1 4 Juni 1900,) 

De heer VAN DER ZWAAG: Ik heb tot nu toe bij de behandeling van deze 
wetsontwel'pen slechts een zeer passieve 1'01 vervuld, De I'eden daarvan is, dat 
door deze wetsontwel'pen mogelijk iets wordt vel'betel'd . maal' dat die vel'betel'ingen 
toch slechts betreflen de gevolgen van ve,'kee,'de oOl'Zaken die daal'door in het minst 
niet worden opgeheven, Om deze reden is mijn belangstelling in deze wetsont
werpen niet bijzonde,' g,'oot en bepaal ik mij er toe te stemmen voor alles wat 
mijns inziens die verbete,'ingen nog iets kan verg,'ooten, 

Maa,' bij dit a"tikel kan ik het met mijn gevoelen niet oVeJ'eenbrengen het 
zwijgen te bewaren . Wij vinden bij dit a"tikel st,'afren voorgesteld die ik niet aa,'zel 
ba,'baal'sche sb'afren te noemen, Ik kan mij niet vooI'Stellen hoe een Minister, die 
ten aanzien van de stl-afren min of meel' heet te gaan in vooruitstl'evende richting, 
dergelijke stJ-afren niet alleen in dit wetsontwerp heeft kunnen voorstellen , maar 
ook, toen daal'op aanmerkingen waren gemaakt, die heeft kunnen ve,'dedigen, 

Welke zijn die st,'aften 1 Ze zijn vel'meld ondel' 2°" 30. en 4°, In de eerste plaats 
het zetten van de kindel'en op watel' en br00d en wel voo,' kindel'en beneden l~ jaar 
voor ten hoogste 7 dagen , voo,' kinderen van 14-18 jaa,' voor hoogstens 1 ~ dagen 
en voo,' jeugdige pe,'sonen boven 18jal'igen leeftijd voo I' een tijdvak van 2l dagen, 
alleen met tleze kleine vel'zachting dat, wanneer die st ,'af voor langel' dan twee 
dagen wordt opgelegd, zij slechts om den andel'en dag wordt toegepast, Dit wijst 
el' op dat de Minister zelf, misschien wel op geneeskundig advies, deze st ,'af als 
een barbaal'sche beschouwt, 
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Dan hebben we het opleggen van cachot aan vel'pleegden, die nog niet den 
leeftijd van 14 jaar hebben bel'eikt, VOOI' ten hoogste 4 dagen, aan vel'pleegden, 
die den leeftijd van 1 .. , maal' nog niet dien van 18 jaal' hebben bereikt VOOI' ten 
hoogste 8 dagen, en aan vel'pleegden, die den leeftijd van 18 jaar hebben bel'eikt 
voor ten hoogste 16 dagen, En dan hebben wij 'ten viel'de het summum van har
baal'schheid, zooals ik het zou dUl'ven noemen, namelijk het opsluiten in de boeien 
van kinderen van 14 jaar tot 18 jaal' voor ten hoogste 4 dagen, en aan vel'pleegden, 
die den leeftijd van 18 jaal' hebben bel'eikt, voor ten hoogste 16 dagen, En dan 
krijgen wij, om de kroon op 't wel'k te zetten, nog daarbij deze bepaling: meerdere 
van deze stl'alfen kunnen gelijktijdig worden opgelegd. 

Toen ik diL al'tikel las aeb ik mijn ~el'ontwaardiging niet kunnen bedwingen , 
en gevoel ik mij vel'plicht, al weet ik zeel' goed dat mijn stem in deze Kamel' 
weinig weerklank zal vinden, om tegen deze bepalingen ten sterkste op te komen. 
Wanneer men mij nu vl'aagt: zoudt gij dan heelemaal geen stmf wenschen, dan 
aarzel ik niet te antwoorden: neen 1 Wanneer men dool' middel van tie toewijding 
del' liefde en de toepassing van een zedelijke meerderheid el' niet in slaagt om 
verstokte jeugdige misdadigers op den bete l'en weg te bl'engen, dan zal men daar
mede in het geheel niet slagen; men zal door deze stl-affen eell voud ig verkrijgen 
dat men huichelaars in de maatschappij terugzendt, die mogelijk gebogen hebben 
VOOI' het vOOl'uitzicht dat hen dergelijke strenge stl'alfen wachten, maal' die zoo 
spoedig zij in de maatschappij terug zullen zijn gekeerd en zich daal'in weder vrij 
zullen kunnen bewegen, spoedig den sprong zullen maken van het opvoedings. 
gesticht naai' het tuchthuis, Ik zou eerder willen zien toegepast het stelsel van 
belooning van dezulken, die zich goed gedl'agen, Ik zou bepaald willen zien het 
verschaffen van zekel'e zaken, die hun aangenaam kunnen zijn, en dan tevens met 
deze bepaling, dat telkens deze personen el'. op gewezen werden dat zij het hadden 
vel'diend dool' hun gedrag, zoodat men werkte op hun fierheid en hun wil. Wanneer 
deze weg wel'd ingeslagen geloof ik dat men betere I'esultaten zal verkrijgen dan 
dool' de toepassing van draconische bepalingen zooals hiel' wOI'den vOOl'gesteld. Ik kan 
del'halve niet nalaten een amendement VOOI' te stellen, strekkende om 2°., 30. en 4°, 
van het artikel te laten vel'vallen, ten gevolge waarvan de aanhef van het artikel 
zal moeten worden gelezen: 

"In de tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten is de oplegging del' navolgende 
disciplinaire stl-af geoorloofd: onthouding" enz. 

Amendement t:an den heer VA.N DER ZWAAG, 

strekkende om 2°., 3°. en .j,0. van het artikel te laten vervallen en den aanhef 
alsdan te lezen: n1n de tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten is de opleg
ging der navolgende disciplinaire stl-af geoorloofd: onthouding" enz, 

De heel' VERHEY: Ik ben het met den heel' van del' Zwaag eens, dat de straffen 
die worden vOOl'gesteld indel'öaad wat cl'imineel kunnen genoemd wOl'den, De 
Minister heeft in zijn schriftelijk antwoord daal'omtrent gezegd . dat men wel in 
acht moest nemen dat in de wet slechts maxima zijn opgege\'en, en dat die maxima 
alleen zullen worden toegepast wanneer het zeel' bijzondere gevallen betreft, 

Alleen VOOI' gevallen, die waarschijnlijk niet veel zullen vool'komen , zou ik in 
den zin van "s Ministel'S alltwool'd, met Zijn Excellentie kunnen medegaan; maal' 
wanneer het gevolg van deze regeling zou kunnen zijn dat langdul'ige straffen als 
stelsel ingang vonden, dan zou ik mijn stem tegen het artikel moeten uitbl'engen, 
Op het oogenblik kunnen, naar ik meen. in de opvoedingsgestichten zelfs niet 
dergelijke zware straffen opgelegd worden, als bij dit artikel worden voorgesteld, 
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zoodat ik vertrouw dat zulks ook voor de toepassing van deze wet in het oog zal 
wOl'den gehouden . 

Het heeft mij vel'heugd, dat de Minister niet toegegeven heeft aan den aandl'ang 
uit de Kamer om lichamelijke kastijding toe te passen, omdat men den jongens 
wel vrees kan inl-anselen, maar daal'entegen el' ook alle kiemen van zachtheid, 
die nog in hen besloten kunnen liggen, zou uithalen, 

Daal'entegen heeft h~t mij eenigszins bevreemd dat in het stelsel van stl-all'en, 
als disciplinail'e stl"llf niet is gebl'acht de berisping, rlie wel voorkomt bij het straf
rechtelijk pl'oces, 

vVanneel' ik naga dat bij de zeemacht de stmf van bel'isping inderdaad goede 
uitwel'king heeft en zij volgens de ontwel'pwet op de krijgstucht algemeen zal 
worden ingevoerd, zou zij, dunkt mij , als lichte stl'af de reeks van deze voordl-acht 
hebben gecompleteerd, 

Ik geloof dat als de Minister alsnog de bel'isping in het al,tikel opnam, zijn dis
ciplinair stt'afstelsel stellig niet slechtel' zou worden, 

Een andel'e quaestie is de cumulatie van straffen; hoe zal het daal'mede gaan? 
De heel' van der Zwaag heeft er reeds op gewezen, dat de gelegenheid om 

meel'rlere st..affen te gelijk op te leggen tot groote verzwal'Îng aanleiding geeft, 
Ik el'ken dat een cumulatie van enkele strafIen noodig kan zijn; maal' volgens 

dit wetsontwerp is zij aan geen enkelen l'egel gebonden, Tn de ontwel'pen op de 
krijgstucht voo I' de land- en zeemacht wOl'den daal'omtl'ent wel eenige l'egels gegeven, 

Volgens het voorgesttllde al,tikel kunnen opgelegd wOl'den; 2l dagen op water 
en brood met 16 dagen cachot, en VOOI' dienzelfden tijd bovendien nog; sluiting 
in de boeien. Het zetten op water en brood zou dan om den anderen dag plaats 
hebben; maal' het sluitl'n in de boeien zou gedurende den vollen tijd kunnen duren, 
zoowel des nachts als overdag, Ook wOl'dt in het al,tikel niet bepaald hoe die sluiting 
in de boeien zal plaats hebben, aan handen of voeten of aan handen en voeten 
beide. Wel staat el' ngewone sluiting", doch de beteekenis daal'van is niet aan
gegeven, 

In het wetsontwerp wal'en, naar. mijn inzien. eenige vóol'schriften niet oVCl'bodig 
geweest. Ik zal echtel' ter aanvulling geen amendtlment vooI'stellen , maal' geef tien 
Minister in ovel'weging om latei' bijv, bij Koninklijk besluit de cumulatie van 
stt-all'en te l'egelen , opdat alsdan in de uitvoering eenheid kome, 

Ik ZOll den Minister willen aanbevelen om dan rekening te houden met net 
beginsel dat langdurige stl'all'en uitzondel'ingen moeten zijn. aangezien zij indel'daad 
niet gunstig werken, 

Nog wensch ik den Minister te vragen of de gewone sluiting in de boeien een 
afzonderlijke stt-af zal zijn. en waal' dan die straf ondergaan zal worden. 

Zal dat zijn in het cachot, in de slaapzaal of op een andel'e plaats? Daarvan 
toclt kan afhangen of die straf eigenlijk altijd beschouwd moet worden als een 
verzwaal'de cachotstl-af, Bij mijn bezoek heeft het nog mijn aandacht getl'okken, 
dat el' in de opvoedingsgestichten een SOOl't van stt-afklasse schijnt te bestaan, 

Dat kan een maatregel zijn van huishoudelijken aal'd; althans in het thans orit
wOl'pen stelsel komt de stl'af niet voor. 

Is IlU de betloeling behalve de vool'gestelde stl-all'en nog huishoudelijke strall'en 
toe te laten? Het komt mij voor dat zulks niet wenschelijk kan zijn? 

De heer VAN BYLANDT (Apeldoorn); Het zou mij leed doen, als het amende
ment van den heer van del' Zwaag wel'd aangenomen, want als de jongens in deze 
gestichten weten dat er in het geheel niet kan worden gestraft. dan zal el' geen 
huis mede zijn te houden. In gestichten moet met stl'l\ffen gedl'eigd kunnen wOl'den 
om goede tucht te houden, 
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De berisping, die dOOl' den heel' Vet'hey wOl'dt aanbevolen, acht ik totaal orCl'
bodig. Een kind dat steeds en altijd wed et' wordt vermaand eindigt met wrevelig 
te worden, 

Wat betl'eft de straf om geen brieven te mogen Schl'ijven of te ontvangen, doe 
ik opmel'ken dat die stl'af in de eet'ste plaats tt'eft de ouders, niet de kinderen, 
De meeste kindel'en toonen al heel weinig lust om brieven te schrijven, de meesten 
weten niet veel te vertellen en vinden het al erg mooi als zij eens in de maand 
naai' huis schl'ijven, Zooals ik zeide, die straf treft in de eerste plaats de oudel's, 

De Minister schudt ontkennend, welnu, als hij meent dat het voor de kinderen 
wèl een straf is, dan hoop ik, dat als de straf wordt toegepast, aan de directie 
de vel'plichting zal wOl'den opgelegd om de oudel's bel'icht te zenden omtrent den 
gezondheidstoestand van de kindel'en, 

De heel' KETELAAR: Ik geloof, dat de geachte vool'stellel' ['an het amendement] 
de gevolgen van de toepassing van het begl'ip liefde, bij de opvoeding in Rijks
opvoedingsgestichten wel wat ovel'Schat, als hij meent daarmede alleen tilt een 
goeden behoOl'lijken toestand te kunnen komen, VOOI' kindel'en op school of in een 
gesticht, die nog weinig gestaan hebben onder den invloed eener slechte omgeving, 
kan dat beginsel van liefde, dat geef ik toe, veel ten goede uitwel'ken, al zal 
men el' dikwijls een bel'isping of misschien een hal'del'e straf bij moeten toepassen, 

Maal' voor kinderen die in een slechte omgeving geleefd hebben en daal' veel 
verkeel'ds geleerd hebben, daardool' vaak ongevoelig zijn gewOl'den VOOI' een liefde
volle behandeling, zullen, geloof ik, slt'alfen steeds noodig blijven. 

Ovel' die straffen toch sprekende, wensch ik daaromtrent nog wel een enkele 
opmerking te maken. Het heeft mij wel verwondel'd dat hiel' zeer stl'enge straffen 
op kinderen van nog jeugdigen leeftijd zullen wOl'den toegepast. 

Ik denk het eel'St aan opsluiten in het cachot. Ik heb zelf aan het ca~hot op 
den Kruisberg een bezoek gebracht, tet'wijl een vel'pleegde daal' aanwezig was, 
Het was in het midden van een koud en winter, Men moest een It'ap af ten einde 
in het ondel'gedeelte van het gebouw te l'echt te komen, alwaar het stikdonker 
was en geen vel'wal'ming was aangebracht, De jongen die in het cachot zat en 
voor 8 dagen vel'OOl'deeld was, moest trachten dool' wat rond te loopen zich te 
verwal'men, Ik vind zoo iets een barbaarsche straf en ik begl'ijp niet, dat men 
die slt'af wil handhaven, die ook kan toegepast wOl'den op kindel'en beneden 
1.J. jaar, 

Ik wensch den Ministel' te vl'agen, of het de bedoeling is, om het cachot onvel'
licht en onverwal'md te laten, Ik zal el' niet op behoeven te wijzen, dat het vel'blijf 
van de vel'pleegden in zulk een stikdonkel'e cel aanleiding kan geven tot allel'lei 
onzedelijkheden. Ik geloof ook niet dat het goed is om de stl'af van het slu iten in 
de boeien op de verpleegden toe te passen , Eenvoudige afzondel'ing in een venval'mde 
en verlichte cel, waarvan de deul' bijv. van tralies kan voorzien zijn, vormt een 
straf, die voldoende is. 

De heel' SCHAPER: Tot ons leedwezen kunnen mijn pal,tijgenoot en ik ons niet 
vel'eenigen met het vel' stl'ekkende amendement van den heel' ,an del' Zwaag; 
maar het komt ons wel voor dat de stl'lllfen, d ie hiel' vool'gesteld zijn, wat te 
streng zijn, Na hetgeen dOOl' den heel' Ketelaal' is aangevoerd zal ik kort kunnen 
zijn , Wij meenen, dat het sluiten in de boeien niet alleen barbllal'Sch is, maal' 
ook beestachtig en demoraliseel'end wel'kt op dengeen op wien het wordt toegepast, 
Wij zijn bovendien tegen de bepaling, dat rneerdel'e stl'8lfen te gelijk zu !len kunnen 
worden opgelegd, De stl'lllfen op zich zelf zijn reeds zwaai' genoeg, Wij hebben dus 
de eer een amendement voor te stellen, 
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strekkende, om uit het artikel te doen vervallen 4°, de woorden: "Meel'dere 
dezer straffen kunnen gelijktijdig worden opgelegd", alsmede de laatste alinea, 

De heer DE KLERK: Ik heb dit amendement gaarne ondersteund, want vooral 
de straf van sluitmg in de boeien vind ik voor deze personen zeer ongeschikt, 

Toen ik den Kruisberg bezocht zat er juist een jongen in het cachot in de 
boeien en toen de deur werd opengedaan hoorde ik hoe hij I'ondhinkte in het 
stikdonkere cachot, 

Men vraagt mij wat die jongen gedaan had, Mijnheer de Vool'zittel' ; ik wil 
daarop gaarne antwoorden, Eenige jongens waren ontvlucht uit den Kl'uisberg en 
toen men ze terugkl'eeg, bleek het dat een de belhamel was. Deze belhamel nu 
moest stl'enger gestraft worden dan de anderen, die de dit'ecteUl', het zij tot zijn 
eer gezegd, reeds weer aan het werk had gezet; maar ik vraag mij toch af of 
het kromsluiten iu de boeien in een donkel' cachot niet wat al te zware straf 
voor den ander was, 

Mocht de Minister echter die straf niet geheel willen doen vervallen, dan zou 
ik hem toch in ove,'weging willen geven om de bepaling in te lasschen, dat zij 
niet mag wOl'den toegepast dan nadat de Minister van Justitie daartoe telkens 
toestemming heeft gegeven, 

Immel's de eene directeur zal wat vrijgevigel' zijn met cachot en boeien dan de 
andere, en wanneer de toestemming van den Minister noodig was, dan zou hij in 
de eerste plaats op de hoogte komen van de zaak en zou men niet zoo spoedig 
overgaan tot het toepassen van cachot en boeien, 

De heer CORT VAN DER LINDEN, Minister van Justitie: Het komt mij voor 
dat de verschillende sprekers over het hoofd hebben gezien dat de straffen die hier 
wOl'den voorgesteld, zijn in hoofdzaak tuchtmiddelen. Zij dl'agen dus niet hetzelfde 
kamkter als de gewone stl'allen en hebben dus ook niet uitsluitend of in de eel'Ste 
plaats, zooals de heel' van del' Zwaag schijnt te meenen, een opvoedkund ig kal'aktel'. 

In de tweede plaats is over het hoofd gezien, dat wij hiel' hebben te doen met 
max:ma, die alleen in de el'gste en ernstigste gevallen wOI'den opgelegd, 

Men moet toch niet uit het oog verliezen, dat men hiel' te doen kan krijgen 
met jongelieden tot hun 21ste jaar toe, waal'ondel' peJ'Sonen zullen zijn, die zeel' 
ernstige misdl'ijven hebben gepleegd, pel'sonen die zijn van zeel' perverse natuUl', 
ja dikwijls van onverbetel'lijke inborst, Wanneel' nu de dil'ecteur het niet in zijn 
hand heeft om in het alleruitel'ste geval strenge straf toe te passen, dan is el' 
voor orde en tucht niet in te staan . 

In de derde plaats heeft men ovel' het hoofd gezien, dat in de wet uitsluitend 
de beginselen wOl'den geregeld en dat die nader zullen moeten worden uitgewerkt 
bij een algemeenen maatt'egel van bestuur, En IIU wil ik gaarne als mijn meening 
te kennen geven, dat in dien algemeencn bestuul'smaatregel. behalve dat het stelsel 
der bestraffing op zich zelf zal moeten worden geregeld en gespecialiseel'd, een 
splitsing noodig zal zijn, zoodat de zwaarste straffen worden gel'eserveerd voor het 
depot van discipline, VOOI' de "indisciplinés" tel'wijl voo I' cle gewone vel'pleegden 
met de helft van de straf bijv. kan wOl'den volstaan, of zelfs de zwaarste straffen 
in het geheel niet behoeven te wOl'uen toegelaten, Dat zijn alle vl'agen van uit
voel'ing. Deze wet geeft alleen de gl'enzen aan tot welke de uitvoel'ende macht kan 
gaan. Het is niet zoozeel' een bevoegdheid die aan de uitvoel'ende macht wOl'dt 
gegeven, als wel een bepel'king van die uitvoel'ende m\lcht in de Ilitoefeuing del' 
tucht die den opvoeder ongetwijfeld toekomt. 

'Wat nu de barbaal'schheid van de stt'arren aangaat - ook hiel' heeft men zich 
38 
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te veel laten leiden doOI' woorden, Wanneel' men bij opSluiting in het cachot, den 
nauruk legt op cachot, en zich daal'bij VOOI' den geest haalt enkele zeel' vel'wel'
pelijke inrichtingen van dien aard, dan zou die stl'af ook in mijn oog uiet aanbe
velenswaardig zijn, 

Ik stel mij VOOI' dat cachotstraf, woals die thans wordt toegepast, nog veel 
verbetering zal moeten ondel'gaan, Het cachot zal in den I'egel meel' moeten zijn 
een plaats van afzondering, waal' de afgezondel'de gelegenheid zal hebben zich met 
arbeid bezig te houden, Doch dit is ook weder een zaak die moet worden over
gelaten aan den algemeenen maatregel van bestuur, omdat het een zaak is waarin 
de el'varing uitspl'aak moet doen, 

Wat betreft het sluiten in de boeien, ik meen dat die slt'llf vool'al in de depots 
van discipline onmisbaar is , lIet sluiten in de boeien kan een gepaste straf zijn 
voor vel'pleegden met zulk een dl'ang tot onzedelijkheid, dat h~t bedl'ijven daarvan 
hen bepaald belet moet wOl'den, Een andel' kan in hevig vel'Zet komen en alle 
wat onder zijn bereik komt vel'l1ielen, ook aan zoo iemand moet een straf kunnen 
wOl'den opgelegd, waardoor hem dit wOl'dt belet, Waal' en hoe die stJ'af zal worden 
toegepast, zal nader moeten wOl'den geregeld, 

De heel' Verhey heeft mij naar mijn denkbeelden daal'omtrent gevl'aagd, Naar 
mijn meening zou de eenvoudige straf van opsluiting in de boeien kunnen worden 
uitgevoel'd in de slaapzaal van den gestl'afte of in een naal'toe aangewezen vertl'ek, 

Ik kan den heel' van del' Zwaag toegeven, dat het zeel' te betreuren is, dat 
men tot dergelijke zware tuchtmiddelen de toevlucht moet nemen, 

Het zou een ideale toestand zijn wanneer wij al die straffen konden missen, om 
ons alleen te vel'laten op liefde en zachtheid, Doch dat is, naai' ik meen, een 
utopie, Wij hebben hiel' te doen met naturen soms voor het goede niet vatbaar, 
die I'eeds bedorven zijn dool' hun omgeving, of die, wat nog ernstiger is, al erfelijk 
zijn belast, 

En wanneer de heel' van der Zwaag meent, dat het stelsel van stl'afIen zal vor
men huichelaars" dan zou ik hem willen vragen of men hetzelfde gevaal' niet 
loopt bij een stelsel van belooningen , 

Ik kan met p:een der amendementen medegaan en moet op het behoud van al 
de straffen blijven aandl'Îngen, 

Ik vel'zuimde nog te antwoOl'den aan den heel' van Bylaridt, 
Ook het onthouden van bl'iefwisseling acht ik een goede straf, Voo I' sommige 

verpleegden is het een behoefte om naaI' huis te schl'ijven en dus kan die straf 
een groote mOl'eele uitwel'king hebben, Natuul'lijk zullen maatl'egelen moeten ge
nomen worden dat de ouders uan ingelicht worden omtrent den toestand van de 
kinderen, 

De heel' KETELAAR: De opmerkingen van den Minister hebben mij niet bekeerd, 
Wanneer de cachotten waren, zooals de heel' Ketelaar c, s, zich die voorstelt, 
heeft de Minister gezegd, dan zou ik el' ook tegen zijn, Maal' het geldt niet de 
vl'aag hoe wij die ons voorstellen, maal' zooals wij weten, dat zij zijn, In het nieuwe 
gesticht te Alkmaar, staan zij vlak tegen den buitenmuul' aan, zoodat de pe.'Sonen 
daarin aan de sb'engste koude zijn blootgesteld, eu het licht is el' verbazend 
gering, En al geef ik toe, dat wij die cachotten niet geheel kunnen missen, zij 
kunnen toch zoo goed mogelijk zijn ingericht, De heer Schaper c, s. wil de geheele 
tweede alinea: "meel'dere dezel' straffen kunnen gelijktijdig worden opgelegd" laten 
vel'vallen: doch dit gaat mij te vel" Ik vind de accumulatie van de straffen Ol1del' 
1°, en 2°, genoemd niet zoo erg, Wanneer iemand vel'oordeel" wOI'dt tot de eene 
straf en hij doet er nieuwe slechte dingen bij of hij blijft verkeel'de handelingen 
plegen, dan vind ik het niet erg de tweede straf aan de eel'Ste toe te voegen, 
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Daarom zou ik den heel' Schapel' c. s, in overweging geven dit gedeelte van het 
amendement te doen vervallen . 

Om nu op de cachotten tel'ug te komen zou ik de straffen nog wel wat willen 
beperken, genoemd in de voorlaatste alinea van het artikel. Ik stel derhal ve voor ', 
ook namens den heel' Nolting: 

Amendement van de heel'en KETELAAR en NOL'l'lNG, 

strekkende om de voorlaatste alinea aldus te lezen: "De stl-af sub 3° wOI'dt 
niet opgelegd aan- verplt'egden die nog niet den leeftijd van 14 jaar hebben 
bereikt; 1'001' ten hoogste 4 dagen, aan verpleegden, die den leeftijd van 14, 
maal' nog niet dien van 18 jaar hebben bereikt en VOOI' ten hoogste 8 dagen 
aan verpleegden, die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt." 

De heel' KETELAAR: DaardoOl' zal een kind van beneden 14 jaar geheel van 
cachotstraf worden vrijgesteld en zullen de verschillende straffen opschuiven en 
de maximumstraf van 16 dagen vervallen. 

De heel' VAN DER ZWAAG: Ik heb mij natuurlijk geen iÎlusie gemaakt over 
het lot dat mijn amendement zou ten deel vallen en kan dus niet zeggen dat op 
het oogenblik groote teleurstelling mijn deel is, Wel mag ik echter spl'eken van 
eenige teleUl'Stelling, die hierin bestaat, dat ik de eenige schijn te zijn in de 
Kamer, die de denkbeelden, zeel' in het kort dOOl' mij ontwikkeld, ten opzichte 
van de werking van stl'allen is toegedaan. 

Wat verdel' de opmerkingen betreft, die dOOl' vel'Schillende sprekers gemaakt 
zijn, ik wensell een paal' daal'van te beantwoorden. De heel' van Bylandt heeft 
gezegd: wanneel' de jongens weten dat el' niet gestl'aft kan worden, is el' geen 
huishouden meel' met hen, Ik zou willen vragen: hoe weet hij dit 7 Ik geloof dat 
hij zijn inlichtingen op dit gebied alleen van Neel'bosch ontvangt. Hij zal goed doen 
hiel'ovel' ook eens andere menschen te raadplegen, opvoedkundigen, ondel'wijzers 
en onderwijzeressen en dergelijke menschen; dan zal hij deze el'varing opdoen nat 
niet de onderwijzers die het stl'engst optreuen gelijk men hiel' gisteren beweerde, 
maal' zij die het minst streng en het meest tactisch handelen, de meest gehool'zame 
klasse hebben. 

De heel' Ketelaar heeft gezegd dat ik den invloed del' liefde tegenovel' dergelijke 
personen ovel'schat. Daarentegen wensch ik op te merken dat die invloed dool' 
anderen te veel wordt onderschat. Ik geloof dat ik in dit opzicht, al zal ik niet 
zeggen dat ik zoo liefderijk ben, recht heb van meespreken, omdat ik mij van mijn 
jeugd af heb aangetrokken gevoeld tot personen die door de maatschappij waren 
uitgeworpen, waaronder de zoogenaamde perverse personen, zood at ik meer nan 
eens een berisping heb gehad en men mij dikwijls zeide: wat doet gij bij zulke 
Cl'eatul'en, gij gooit daardooI' uw naam te gl-abbel. Welnu, ik heb wel schul'ken 
ontmoet, maal' toch ook wel eens el'varen, dat sommige zoogenaamde slechte pel'
sonen niet zoo bijzonder veel minder deugdzaam zijn dan sommige menschen, die 
1'001' heel bl'aaf doorgaan, zood at ik soms liever het gezelschap van zulke slechte 
en zelfs zoogenaamd pel'verse personen zou kiezen dan van hen te zeggen: "ik dank dat 
ik niet ben als dezen," 

Op vele, zoogenaamd slechte en vel'harde pel'sonen is de invloed der liefde gl'oot; 
zij zijn vatbaar 1'001' goede wOOl'den en goede leiding, indien zij met hal't en toe
wijding wOl'den toegepast. AI de jeugdige personen, die met den strafl'echter in 
aanraking komen, hebben allen zondel' onderscheid juist aan liefde gebl'ek gehad 
en ik geloof dat de invloed "an een liefderijke behandeling op dezulken gl'ooter 
zou zijn dan de leden del' Kamer onderstellen. Tuchtmiddelen hebben geen opvoed-
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kundig karakter, gelijk de heel' van del' Zwaag schijnt te meenen, zoo zeide de 
Minister, Neen, de Minister vel 'gist zich hiel' in mijn meening. Ik meen juist met 
hem , dat tuchtmiddelen geen opvoedkundig karaktel' hebben, maal' juist daal'om 
ben ik el' tegen dat ze in Rijksopvoedingsgestichten zullen worden toegepast, Ik ben 
van meening dat in Rijksopvoedingsgestichten - de naam duidt het I'eeds aan -
de opvoeding zeel' zeker een deel van het doel, ja het hoofddoel moet wezen, en 
dat alleen reeds daarom dus niet opvoedkundige maatregelen moeten worden geweerd, 

De Minister zegt verder: men moet niet uit het oog verliezen, dat het alleen 
maxima zijn. Ja, dat moest el' nog bijkomen, dat het regel was. Ik heb die op
merking natuurlijk ook gelezen in de Memorie van Antwoord, maal' ze zoo over
bodig gevonden, dat ik el' daal' niet de minste aandacht aan gewijd heb, 

De Minister zegt verder: het geldt slechts een beginsel. Latei' zal men zien , 
wanneer dit beginsel is uitgewerkt, dat het niet zoo vreeselijk is als sommige 
sprekers meenen. 

Juist omdat ik in beginsel tegen stl'aITen ben in het algemeen, heb ik el' hiel' 
mijn stem tegen vel'heven, te meel' nu het beginsel zulk een weeselijk karakter 
draagt. 

Men moet soms wel iemand in boeien slaan, bij voorbeeld omdat hij zoo'n drang 
heeft naar onzedelijkheid, ten einde hem daardoor dit te beletten I Neen, een persoon 
die zulk een drang heeft naar het plegen van onzedelijkheid behoort thuis in de 
ziekenzaal, niet in de boeien, Dit is juist voor zulk een persoon een verschrikkelijke 
straf en ik geloof niet, dat het toepassen van een dergelijken maatregel op der
gelijke naturen erg oordeelkundig is, 

Personen, zegt de Minister, die alles willen bl'eken, wat zij ondel' hun handen 
krijgen, moeten toch ook wel in de boeien geslagen worden, 

Neen, del'gelijke personen hooren thuis in een kl'ankzinnigengesticht, niet in 
een opvoedingsgesticht. 

Men moet wel tot dergelijke tuchtmiddelen zijn toevlucht nemen , want el' zijn 
ook personen, die edelijk zijn belast, zegt verder de Ministel', 

Neen, ook zulke menschen hooren niet thuis in een Rijksopvoedingsgesticht; 
dezen behoOl'en in een krankzinnigengesticht, 

De Mmister vraagt of belooningen ook geen huichelaars kweeken , zooals ik meen 
dat straITen dat doen. Neen, wanneer men daarmede oordeelkundig te wel'k gaat 
geloof ik niet, dat dergelijke kleine belooningen huichelaal's kweeken. Ik zou den 
Minister wel in overweging willen geven daal'omtl'ent b. v. de meening eens te 
hooren van den directeur te Avel'eest, 

De Minister spl'ak zooeven van het vel'sieren van slaapplaatsen. Dit is nu in 
Avereest juist een voorrecht aan sommigen voor hun goed gedl'ag. Nu heeft mij 
de directeur zelf medegedeeld, dat hij er de beste gevolgen van heeft ondervonden, 
dat een jongen werd toegestaan b, v, een pOl'tretje, van iemand, dien sommige 
"pel'verse" personen dan toch schijnen te kunnen liefhebben, - een prentje, dat 
voor een ander geen waarde heeft, - iets wat zij zelf hadden samengeknut~eld, 
enz. op te hangen of nedel' te zetten. Zoo'n belooning werkt op de jongens, omdat 
zij zien, dat het is een tegemoetkoming van hun directeUI' , een vermindel'ing van 
de hardheid die hun te beurt viel, toen ze buiten de maatschappij werden geplaatst. 

Ik ben van oordeel, dat een belooning, in dien zin gegeven aan hen die afge
scheiden van de wereld zijn, afgescheiden van iedereen die nog liefde VOOI' die 
personen kan gevoelen, zelfs de verhal'dste natuur ondel' hen, langzamerhand een 
klein beetje zal verzachten en dat het bovendien op de anderen als vOOl'beeld van 
gunstigen invloed zal zijn. 

Ik wensch ten slotte nog deze opmerking te maken, ofschoon die voor m,j niet 
van gl'oote waal'de is. Ik blijf tegen het beginsel van stl'all'en en zou ook de eerste 

- ... 
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alinea liever willen schrappen, maal' wilde van den anderen kant de Kamer en 
den Minister toch iets laten, 

VOOI' mij is 't dus hetzelfde wáál' gestraft wOI'dt, maal' ik wensch el' toch even 
op te wijzen, dat el' eigenlijk geen verschil schijnt te zullen bestaan tusschen 
tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten, want voO!' beide inrichtingen worden 
deze gelijksoortige straLIen bepaald, 

Tot dusverre meende ik dat de tuchtscholen een minder streng karakter zouden 
dragen. meel' scholen zouden zijn dan gestichten. 

Uit het voorstel van den Ministel' om de stl'affen op beide soorten van inrich
tingen gelijkmatig toe te pa~sen. moet ik echter opmaken dat hij in beide soort
gelijke inrichtingen ziet; ik kan althans het verschil daal' tusschen niet zien. 

De heel' SCHAPER: De Ministel' heeft verklaard. dat het in de boeien slniten 
soms noodzakelijk is wegens onzedelijkheid of bijzondere woestheid van den delinquent. 

Het is echter geheel iets anders iemand voor de veiligheid van andel'en en zich 
zelven desnoods. voor een oogenblik vast te binden en iemand te strajJèn met in 
de boeien te sluiten, 

Trouwens, wanneer iemand in een cachot opgesloten is, zal hij de omgeving 
niet meel' onveilig maken. en is hij dan nog woest, nu. dan passe men het sluiten 
in de ketenen niet toe als straf, maal' binde of bewal'e men hem uit noodzakelijk
heid om hem te bewaken en onschadelijk te maken, 

De straf van in ketenen sluiten is zoo beestachtig , zij demoraliseel't den persoon 
dien zij tl'eft zoo, dat wij als wetgevers haar niet mogen sanctionneeren, 

Nu is ons gevraagd , het amendement tE: splitsen. Wij hebben daartegen geen 
bezwaal'. Wanneer wij op die wijze het eel'Ste deel van ons amendement kunnen 
redden, zal het ons des te liever zijn, Ik merk echtel' op dat het wenschelijk is, 
de beide deelen aan te nemen, daal' het gelijktijdig toepassen van die verschillende 
stJ'affen nog te erg is en gemist kan worden. 

Het ligt voor de hand, dat wie in het cachot zit, geen brieven kan schl'ijven. 
Bovendien is het misschien niet wenschelijk om te verbieden dat iemand. die in 
een cachot zit. bezoek ontvangt, Zou zijn schaamtegevoel daardooI' niet des te 
meel' opgewekt worden en zou hij daardoor niet aangespoord worden zich te ont
houden van daden, die een dergelijke straf na zich sleepen 1 

In de practijk zal de bepaling slechts neerkomen op de samenkoppeling van de 
straffen: het zetten op water en brood en het opsluiten in het cachot, 

Wat betreft de teleUl'Stelling van den heel' van del' Zwaag, daarovel' valt het 
moeilijk lang te I'edeneeren, 

Ik meen dat het onmogelijk is alle straLIen op zijde te zetten, Daartegen is ondel' 
andel'e nog dit bijzondel' bezwaar: WallneeJ' het personeel geen stl'alTen ten dienste 
staan. zal het juist in de verzoeking komen de wet te ontduiken door bijv, een 
jongen een trap te geven. omdat men iet,. moet kunnen doen om het een jongen 
in te peperen. dat hij iets niet mag doen, 

De heel' VERHEY: Ik dank den heel' Minister voor de inlichtingen die hij gegeven 
heeft naar aanleiding van mijn vragen omtl'ent de uitvoel'ing del' straffen: ik houd 
mij daarbij overtuigd dat de bepalingen die bij algemeenen maatregel van bestuur 
zullen worden vastgesteld, van breede en juiste opvattingen znllen getuigen, 

Omtl'ent de bel'isping als tuchtmiddel in de opvoedingsgestichten veroorloof ik 
mij nog 's Ministers meening te vl'agen. Zooals ik I'eeds zeide, zij wel'kt VOOI' he 
ondel'llouden del' kl-ijgstucht goed en ik geloof dat zij bij de \erhouding die tus
schen den directeur van een gesticht en de opvoedelingen moet bestaan ook daal' 
haal' nut zou kunnen hebben, 
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Wat beh'eft ue straf van sluiting in de boeien, in het ontwel'p van wet op de 
kl'ijgstucht wOl'dt zij voor de landmacht geheel afgeschaft, voor de zeemacht slechts 
in een enkel geval gehandhaafd; maal' of zij in een opvoedingsgesticht als correctie
middel geheel kan worden gemist, vel'mag ik niet te beoOt'deelen, zoodat ik met 
het amendement tot afschaffing daarvan niet kan medegaan, 

Den heel' Ketelaal' wensch ik nog te vragen of, indien het door hem voorge
stelde amendement wordt aangenomen, het in zijn bedoeling ligt het laatste lid 
van het al,tikel in denzelfden geest te wijzigen, 

De heel' PIJNAPPEL, voorzitter der Commissie van Yoorber8iding,' Tn de eel'ste 
plaats wensch ik namens de Commissie een woord te zeggen over het kal'l1kter van 
dit al,tikel 10, Het bevat bepalingen, waarvan de toepassing nader zal worden 
gel'egeld bij algemeenen maatl'egel van bestuur, De Ministel' heeft ons dit mede
gedeeld, Met name is art, 10 niet genoemd in art, 21, vermeldende de onder
werpen, die nader bij algem-eenen maat.I'egel van bestuur zullen gel'egeld wordpn, 
Het moet dus vallen onder hetgeen in hElt algemeen in art . 21 genoemd is beheer 
en inrichting del' tuchtscholen en del' Rijksopvoedingsgestichten, De Minister ver
klaart dat dit zijn bedoeling is, De grenzen, in dit artikel opgenomen voor de 
disciplinaire stl'affen, wOl'den dus niet gesteld aan de hoofden del' tuchtscholen en 
opvoedingsinrichtingen , maal' aan den algemeenen maatl'egel van bestuul', 

Intusschen, binnen die gl'enzen zal voor den maatregel Yan bestuur vrijheid van 
regeling bestaan en bevoegdheid om te gaan tot de maxima in art, 10 aange
wezen, Uit dien hoofde blijft het VOOI' de Kamer van gl'oot gewicht na te gaan 
welke die maxima zullen zijn, 

El' zijn drie amendementen voorgesteld: dool' de heeren van del' Zwaag, S.:hapel' 
en Ketelaal' , 

Twee leden del' Commissie verklal'en zich tegen alle amendementen, De beide 
andere leden zijn met de eerstgenoemden eenstemmig in het ontraden del' aan
neming van het amendement-van del' Zwaag. 

Naar het oordeel van alle leden del' Commissie gaat dit veel te vel', dOOl' niets 
anders dan het onthouden van enkele voorrechten onder 1°, genoemd als straf te 
behouden, Men zou zelfs kunnen tegenwerpen, dat ook wat genoemd wordt onder 
2°" wat de heel' van del' Zwaag mede als een wl'eede stt'l1f beschouwt,g~enandel' 
kal'l1kter heeft dan het vermelde ondel' 1°,; want ook het gesteld worden op \Vatel' 
en bl'ood heeft ten doel om, met behoud van voeding, daal'aan het karakter van 
genotmiddel te onthouden, 

Wat betreft het amendement van den heer Schaper, zoo gaan de beide leden 
die niet alle amendementen afkeul'en, daal'mede voor de eene helft wèl en VOOI' 
de andere helft niet mede, 

Zij gaau niet mede met het verbod van cumlilatie van straffen, maar wel met 
het voorstel om 4°, uit het artikel te lichten. 

Wat het amendement van den heel' Ketelaal' betl'eft, geven diezelfde leden ook 
daal'l1an hun steun, Twee leden zijn el' dus VÓÓI', twee el' tegen, 

Ten slotte wensch ik ovel' de cachotstraf nog een opmerking te maken, 
De Minister zegt, dat die stl'l1f bij algemeenen maatregel van bestuur zal WOl'

den geregeld, Naai' aanleiding diel' verklal'Ïng ondel'steun ik zeel' kl'l1chtig den 
wensch, dat die regeling zoodanig zal zijn, dat de gelegenheid tot het verrichten 
van arbeid tijdens de opsluiting niet aan den opgeslotene zal worden onthouden, 

DOOI' den heel' Schaper is, als van zelf sprekend aangenomen dat het in die ca
chotten donkel' zal zijn, w;Lnt hij meende, dat men el' een brief niet zal kunnen 
sch,'ijven, Juist omdat de heel' Schaper, die el' zekel' niet op uit is om de straf
fen wreed et' eu ongeschikt te maken, vanzelf bij een cachot aan een donker cachot 
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denkt, acht ik het wenschelijk om el' nadruk op te leggen, dat alles zal afhangen 
van de inrichting van het cachot, Deze kan onmenschkundig zijn, maal' ook zoo, 
dat el' een goede werking van uitgaat, Alles hangt daarbij af van de maniel' waarop 
men de zaak regelt, 

Nu wij kamel'leden in dat opzicht niet in de gelegenheid zijn het wetsontwerp 
te wijzigen, wensch ik rlen Ministel' el'nstig te verzoeken - zeker ook naai' de 
bedoeling van het andere lid del' Commissie, die in dezelfde richting als ik zal 
stemmen - om bij het ontwerpen van den algemeenen maatl:egel van bestuur 
rekening te houden met het feit dat el' verschil is tusschen cachot en cachot, en 
om het cachot del' tuchtscholen en I'ijksopvoedingsgestichten niet in te richten 
naaI' het voorbeeld van de cachotten die wij tot heden hebben leel'en kennen. 

De h~er VAN ALPHEN; Ik vel'eenig mij geheel met de opmel'kingen van den 
geachten VOOl'zittel' del' Commissie van Vool'bel'eiding omtl'ent het cachot, 

Wij hebben teu opzichte van ue cachotten van den Minister een verzekering 
gekregen, en de Minister is zoo goed als zijn woord, dat de algemeene maatt'egel 
van bestuur geen cachotten zal gedoogen als el' nu bestaan van aal·d als dOOI' den 
heer Ketelaar werd afgeschilderd. 

Ik reken el' op dat in dien maatt'egel van bestuul' de menschelijkheid zal ~OOI'

zitten, Hetzelfde wil ik den Ministel' vragen 1'001' het sluiten in de boeien, Het 
sluiten in de handboeien, zal niet onder alle omstandigheden vermeden kunnen 
wOI'den naar de Ministel' ons heeft betoogd en ook het punt van sluiting in de 
boeien zal geregeld worden bij den algemeenen maatl'egel van bestnul', 

Jk wensch in dit verband tP. zeggen, dat ik mij stel'k zou verklal'en tegen krom
sluiting, of het aanleggen van boeien aan de beenen en zou gaarne van den Minis
tel' dc toezegging verlangen llat uitsluitend het lwndboeistelsel, geen amlel', zal 
wOI'den toegepast, anders zou ik mij genoodzaakt zien te stemmen 1'001' het amende· 
ment van den heel' Schaper, 

De heel' KERDIJK: Eel'st een opmel'king beb'effende de cachotstl'af. Ik VOOI' mij 
ga gaal'lle mede met degenen, die het cachot in humane\' geest wenschen te zien 
ingericht dan thans het geval is; maal' met één voorbehoud, Indien het amende
ment van de heeren Schaper c. s, mocht wOl'den aangenomen, dan komt het mij 
uit een oogpunt van tucht, van ol'debewal'ing in moeilijke omstandigheden, nood
zakelijk voor, dat el' naa t het gewone, gehumaniseerde cachot (om het zoo te 
noemen) ook nog cachotten zijn VOOI' geval van nood, ten einde den uwangbehocf
tige daal'in uitel'sten dwang te doen ondel'gaan. 

En in de tweede plaats, in dien zelfden gedachtengang , heb ik op te mel'ken, 
dat in de tuchtscholen en in de Rijk~opvoedingsgestichten, behalve de stl'alIen ge
noemd onder 1°. en 2°" nog een straf mogelijk moet zijn 0111 in geval van nood 
toe te passen, Nu ben ik VOOI' mij bel'eid te stemmen VÓÓI' het amendement van 
de heeren Schaper c,s, mits dan ook het sub 3°, bepaalde omtrent het cachot 
onverandel'd blijve. Ik bedoel daal'mede, dat de bevoegdheid blijve tot het gebl'uik 
maken van een cachot in den strengsten zin van het woo\'d, 

Nu hebben twee leden -Jan de Commissie van Vool'bel'eiding geadviseerd om het 
amenrlement van de heel'en Schaper c, s. aan te nemen, dat wil zeggen te doen 
\ervallen het gewone sluiten in de boeien, en ook aan te nemen het amendement 
van den heel' Ketelaa\' om rle cachotstl'af te doen vel'd wijnen 1'001' de jongel'en dan 
B jaal', en dit nu schijnt mij onjuist, liet komt mij VOOI' dat , indien het amende
mellt van de heel'en Schapel' c, s, wordt aangenomen, het amendement van den 
heet' I<elelaal' behoort te wOl'llen VCI'wol'pen , omdat el' andel's VOOI' rle jongcl'en 
dan l+jal'Îgen niets zou ovcl'blijvcn dan het genoemlle sub 10 en 2°, en omdat cr 
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omstandigheden kunuen zijn waalondel' men ook tegenover 13jarigen tel' handha
ving van de onvermijdelijke orde en tuch t voldoende behoort gewapend te zijn. 

De heel' CORT VAN DER LlNDEN, Jfinisler van Justitie : De heel' van del' Zwaag 
heeft medegedeeld, dat in het Rijksopvoedingsgesticht te Avel'eest aan de jongens 
als belooning de bevoegdheid wel'd gegeven om de alcoven te vel'sieren en dat dit 
grooten invloed had op de jongens, Geheel juist is dit niet, Gelegenheid om dl' al
covcn te vel'siere,n bestaat niet alleen te Avel'eest, maal' in alle opvoedingsgestich· 
ten, Daarvoor zijn in alle alcoven plankjes aangebracht. Daarvan wordt niet bij 
uitzondering, maal' in den I'egel dool' alle opvoedelingen gebruik gemaakt om hunne 
alcoven te versiel'en en juist WOl'dt hun, bij wijze van straf, de bevoegdheid daar
toe in sommige gevallen onthouden, 

In de tweede plaats moet ik nog een antwoord geven aan den heel' Vel'hey, het
geen ik bij mijn vOl'ige I'ede heb vel'zuimd. Berisping als tuchtmiddel, als disciplinaire 
straf behoort, dunkt mij, in het ontwerp niet tehuis, Berisping wordt natuul'lijk 
in de Rijksopvoedingsgestichten ook nu toegepast en zal ook in den vervolge W01'

den toegepast. 
Berisping behoort tot die middelen van opvoeding, waartoe niet het afzondet'lijk 

vedof van den wetgever noodig is, Als disciplinaire straf zou zij in een Rijksop
voedingsgesticht minder goed voor uitvoering vatbaar zijn. De heel' Verhey heeft 
wel gewezen op de vermelding in het strafl'egistel', maal' dat heeft VOOI' den op
voedeling geen beteekeni s, 

Een det'de punt waal'op ik nog een antwool'd schuldig ben, is de vraag van den 
heel' de Klerk, of de sluiting in <le bOQien en de cachotstraf niet beperkt kunllell 
worden tot die gevallen, waarin verlof zuu zijn gegeven dool' den Minister, en dan 
komt het mij voor, dat indien el' één stl'af is die dadelijk moet worden uitgevoCl'd , 
het juist is het sluiten in de boeien . Daal'enboven, de Minister kan vel'antwoOl'<!e
lijk zijn voor de handhaving van den regel, maal' hij kan onmogelijk nagaan of 
het noodzakelijk is een strafbepaling toe te passen in bepaalde gevallen. Daal'voPl' 
ontbreken hem ten eenenmale alle gegevens, Het vool'Schl'ijven del'halve van zoo· 
danig verlof zou in hooge mate onpl'actisch zijn. 

Wat nu de zaak zelve betl'eft, moet ik mij nog eenmaal nadrukkelijk vel·klal'en 
tegen alle amendementen, 

Het stl'afstelsel, zooals het in het wetsontwerp is opgenomen, ondel'Scheidt zich, 
wanneer men het vergelijkt met de stmfstelsels opgenomen in de buitenlandsche 
wetgevingen, dOOL' een betrekkelijke zachtheid - straks kom ik el' op tel'ug dat 
een sb'eng stelsel van stl'afl'en noodig is - want men mag niet vergeten dat geen 
land zoovel' gaat als wij met het opnemen in de Rijksopvoedillgsgestichten . 

In Engeland dali heeft men als strafmiddelen: Ie fouet, la badine , les verges, 
als climax van lichamelijke straffen. In Iel'iand: mise au pain et à l'eau , coups 
SUl' les mains, coups SUl' Ie COl'pS, bastonnade, vel'ges, mise en cellule, mise en 
cellule de punition . 

In Denemarken, behalve de gewone kleine straffen: rotin ou coups de vel'ge, 
mise en cellule d'isolement, les deux manièl'es ensemble, 

In België, dat als vool'beeld is aangehaald voor zachtzinnige behandeling: la 
marche fOl'cée - vool'al wannem' het lang duurt, een zwal'e stl'af - la mise en 
cellule, classement flans la divisioll de punition, De opsluiting in de cel kan vel'
zwaal'd worden met vel'bod van wel'ken , slapen op de hou ten bl'i ts , water en bl'ood
I'egime, Deze straffen zijn voor een deel heel wat zwaal'del' dan de hiel' vool'gestelde 

In FI'ankl'ijk is het hetzelfde. Daal' zijn de straffen - ik zal ze maal' niet voorlezen -
süengel' dan hiel' wOl'dt vOOl'gesteld, Ik geloof dan ook indel'llaad, dat het zeel' onvel'
standig zou zijn om de mogelijkheid om deze stl'affen op te leggen, nog te vel'zwallken' 

- -



-- - - - - - - - - - - -- -- - - ----.,--- +~, -----

OMTRENT JEUGDIGE PERSONEN, Art. 10, 601 

Mocht het opsluiten in het cachot en het sluiten in de boeien uit het artikel 
~ervallen, dan zou het zelfs vaal' mij de vl'aag zijn of ik de vel'antwoot'delijkheid 
Vaal' de uitvoet'ing del' wet nog wel op mij zou kunnen nemen, 

Men mag niet vet'geten dat hiet' ot'de en tucht moeten gehandhaafd wot'den on
det' een klasse van jonge misdadiget's, ,die zich schuldig gemaakt kunnen hebben aan 
ernstige misdaden, sterke pel'sonen, die geneigd zUn om verzet te plegen, De stmf
middtllen zijn niet alleen noodig tot handhaving del' orde, als onmisbare voor
waarde vaal' stelselmatige opvoeding, maat' ook vaal' de veiligheid van het pet'so
neel. De tuchtmiddelen moeten niet alleen herhaling voorkomen, maat' ook afschrikkend 
kunnen werken, Het pet'Soneel met de bewaking belast is niet meel' veilig, indien 
men de middelen weiget't om desnoods stt'enge maatregelen te nemen, 

Ik ben het volkomen eens met den heel' Kel'dijk, dat wanneer de Kamel' er toe 
mocht overgaan om de sluiting in de boeien uit het at'tikel te lichten, het dan 
onmisbaa,' zal zijn om, behalve de gewone cachotstl'af, ook nog een veel ernsti
ger cachotstl'af in te voeren, Evenzeer als ik de cachotstl'af onmisbaat' acht vaal' 
oudel'en , acht ik die ook onmisbaar vaal' kindel'en onder de 14 jaat', De stmf van 
opsluiting wordt zelfs dOOt' oudet's toegepast op lastige kinderen j het blijkt in huis 
soms onmisbaar het kind te verwijdel'en of vaal' een tijd in een kast op te sluiten, 
En d itzeltde zou men nu in een Rijksopvoedingsgesticht verbieden aan den directeur, 
waar toch de handhaving van de tucht zooveel moeilijker is! 

Ovel' den aat'd van de cachotstraf heb ik reeds uitvoerig mijn meening gezegd, 
De gewone cachotstt'af zal ook naar mijn meening op meel' humane wijze kunnen 
wOI'den toegepast, En den heel' Pijnappel kan ik dan ook antwool'den, dat het 
zeet' zeket' de bedoeling is, dat de gewone cachotstt'af - niet de ernstige - zoo 
zal worden geregeld, dat el' gelegenheid is tot wel'ken; het cachot zal behool'lijk 
zijn vel'lvarmd en verlicht, 

Wat bett'eft de sluiting in de boeien, moet ik nog doen opmerken, dat hiet' 
wel wordt gespI'oken van sluiting in de boeien, maat' niet van kl'omsluiting, Dat 
sluiten in de boeien - dit kan ik den heel' van Alphen vel-lOkel'en - zal zoo 
humaan mogelijk worden ingericht 

De heel' KETELAAR: Ik kan niet nalaten naar aanleiding van het gespl'okene 
dool' den heel' Kel'dijk nog een enkel woord in het midden te bl'engen, De geachte 
afgevaa,'digde heeft, dunkt mij, het stemmen vaal' de leden al zeer moeilijk gemaakt 
en daal'door de kans zeel' gt'oot doen wOI'den, dat beide amendementen zullen WOt'
den verwOl'pen, Doch dit daat'gelaten, ben ik het met dien geachten afgevaardigde 
evenmin als met den Ministel' eens, dat wanneer het sluiten in de boeien vel'
valt, het opsluiten in het cachot Vaal' kinderen ondel' de 11 jaar niet zou mogen 
vet'vallen, Volgens mijn meening moet een kind van dien leeftijd niet eenigen tijd 
alleen wOl'den gelaten, althalls niet, wanneel' het in zulke abnol'male omstandig
heden vet'keert, als waal"in een kind gewoonlijk zal wezen, wanneet' het in de 
cachot geplaatst wordt, Het heeft mij daarbij van den Ministel' verwondet'd, dat 
hU heeft aangehaald het vool'beeld van oudel's , die ook hun kindet'en wel eens op
sluiten in een kast, Ik vind dit juist een zeel' ongelukkige stl'af voor kindel'en, 
omdat daal'doot' onder anderen zoo dikwUIs vel'schillende d wangvool'stellingen bij 
de kindet'en in het leven worden gel'oepen, ' 

Vel'dcI' heeft de Ministel' gezegd, dat wanneer èn ne cachotstt'af èn het sluiten 
in de boeien uit het artikel verviel, hij niet wist of hij vel'det' de verantwool'lle
lijkheid Vaal' het artikel op zich zou durven nemen, Maar mijn bedoeling is niet 
om de cacltotstraf geheel te doen vel'vallen, doch alleen voo,' kinderen beneden 
de H jaal', 

Wanneer nu het amendement van den heel' Schaper niet wordt aangenomen, 
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en het mijne wel, dan zouden wij krijgen in de voorlaatste alinea een maximum 
van slechts acht dagen en in de laatste alinea als maximum van stl'af het sluiten 
in de boeien gedurende 16 dagen, 

Wijziging van het amendement-KE1'ELAAR 

om den aanvang daal'van te doen luiden: "De sb'allen sub 3°, en ol", worden 
niet opgelegd" enz" indien het amendement-Schaper niet WOI'dt aangenomen, 

De heel' SCHAPER: Ik moet den heel' Pijnappel tegenspl'eken, dat ik alleen 
gedacht zou hebben aan een donker cachot, Mijn onderstelling was niet onvoor
waardelijk deze, Ik ben het eens met de hetH'en Kerdijk en Pijnappel, oat het 
cachot voor humaniseel'ing vatbaal' is, Voorts wensch ik het aan de Regeering 
ovel' te laten of de d wa ngmaatl'egelen zu Uen moeten bestaan in het bl'engen van 
iemand in eeu meel' streng cachot om hem een vijf minuten tot bedal'en te laten 
komen, dan wel hem op andere wijze te dwingen. Die woestheid dUUl't doorgaans 
zoo lang niet en is meestal een gevolg van oogenblikkelijke dl'ift, 

En waal' de heel' van Alphen de hoop heeft uitgesproken, dat men bij de toe
passing van de boeien ook meel' humaan zal zijn, daal' meen ik, dat deze straf VOOI' 
humaniseering niet vatbaal' is en altijd inhumaan zal blijven, ook al zit men niet 
kromgesloten, Die stl'af doet ons denken aan de kettingstraf van vI'oeger jal'en, 
toen men behandeld werd als ware men een kue of ander beest. Men doet el' mij,Js 
inziens meel' kwaad mede dan goed, 

De heel' PIJNAPPEL: Wat den heel' Kel'dijk beü'eft wensch ik op te merken, lIat 
ik ondel'scheid maak tusschen middelen van verweer en sb'arren. Een stl'af wOl'dt 
gedurende zekeren tijd toegE'past om VOOI' de toekomst invloed uit te oefenen op 
den schuldige. Middelen van verweel' zijn handelingen, waartoe iemand, die mij 
aanvalt, mij noodzaakt. Er staat ook niel in de wet, dat men den aanvaller mag 
vasthouden; maal' toch zal men iemand, die met zwaal'd of pistool of stok op 
hoofden of suppoosten del' inrichting afkomt, wel mogen vasthouden totdat de be' 
dl'eiging geweken is. En evenzeer zal men hem mogen opsluiten in een kamer, 
Maal' dat is geheel iets anders dan een disciplinaire stl'af, toegepast in een cachot 
en ook toegepast op kindel'en beneden de 14 jaar, 

lk spreek van kindet'en beneden de 1-1. jaal' en dit hel'innel't mij, dat wij den 
Minister de vOI'ige dagen vool'tdurend hebben hool'en spI'eken van kindel'en, ook 
waal' sprake was van hen die 16 en 18 jaal' oud waren, deze wal'en allen nog 
kinrIPren, Maal' plotseling zijn vandaag die kindel'en , die men met zoo zachte hand 
moest aanvatten en daarondel' ook veertienjal'igen, verstokte, woeste, krachtige 
misdadIgers geworden, 

De heer V ANDER Z WAAG: Ik heb het woord geVl'aagd om melle te deelen 
dat ik mijn amendement zal intl'ekken . Dat dit niet geschiedt naar aanleiding VRII 

de bedreiging van den Minister over zijn vel'antwool'delijkheid, znl men kunnen 
begrijpen. Na hetgeen wij zooeven van hem hebben gehool'd, zou ik VOOI' mij mi~
del' dan ooit de vel'antwoordelijkheid op mij willen nemen ten deze met hem samen 
te wel'ken Ik heb echtel' den geest van de Kamel' in deze zaak leeren kennen; 
ik kan zeggen dat ik in deze hiel' alleen sta met mijn ideeën, Maal' wanneer nu 
het amendement van den heel' Schaper en dat van den heel' Ketelaal' mochten 
wOl'den aangenomen, dan nog zou het al'tikel VOOI' mij onaannemelijk zijn , omdat 
ik niet geloof in gehumaniseerde cachotstl'ar en gehumaniseel'ue opsluiting in de 
boeien , llaal' het alles VOOI' mij is gehllmaniseel'll e lIIarteling - woorden die met 
elkaal' vloeken, Ik zal dus in allen gevalIe stemming OVP.I' het al'tikel moeten V111-
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gen. , . , Mijn doel met de indiening van mijn amendement is in zoo verre be
reikt, dat ik den geest van den Ministel' en de Kamer in deze zaak nog beter heb 
leeren kennen, Ik heb mij daarbij vel'baasd over sommige dingen die ik nu heb 
gehoord. Ik mag, na den heel' Kerdijk te hebben gehoord, zelfs de overzijde in 
zoo verre feliciteel'en dat men zelfs heeft oud-testamentische libel'alen, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Minister van Justiti.: Wanneel' het amende
ment \'an den heer Schapel' wOl'dt aangenomen zal een stl'engel'e cachotstl"af on
vermijdelijk blijkeu, Wanneer men cumulatie van straffen vel'wel'pt zal men eerder 
moeten overgaan tot strengel'e stl"affen in eerste instantie; het doel uat men zich 
vooI'stelt zal dus niet worden bel'eikt. 

De heel' Schapel' meent dat hei voldoende is enkele individuen gedurende 5 
minuten op te sluiten, Dit bewijst dat de heel' Schapel' niet p,'ecies weet met welke 
personen men thans in de gevangenis wel eens te doen heeft, Ik kan uit eigen 
el'varing zeggen, dat een toestand van vel'zet , van sclll'eeu wen en tieren, waard OOI' 
een gesticht in onrust wordt gebl'acht, niet 5 minuten, maat' vele dagen, ja we
ken aaneen duurt, 

Wat den heel' Ketelaat· betreft, ik meen dat VOOI' kindel'en beneden 14 jaar een 
straf van afzoudering, al zal het toezicht strengel' moeten zijn dan bij volwassenen, 
onmisbaar zal zijn. 

Nu heeft de hellr Pijnappel gewezen op een inconsequentie van mij, namelijk 
dat ik bij de bel'echting altijd sprak van kinderen en dat dit nu woestaards zijn 
gewOl·den. Ik zie het tegenstt'ijdige niet in. Ik heb niet gezegd rlat alle kinderen 
woestaal'ds zijn, maal' dat el' ouder de kinderen een groep van woestaal'ds is en 
dit zal hij niet willen ontkennen, 

[Het amendement·von del' Zwong werd ingetrokken. De overige amendementen weruen 
verworpen: het amendement-Schaper, Ie gedeelte met 48 tegen 21, het 2e gedeelte met 
65 tegen 4 en het amendement-Ketelaar met 47 tegen 22 ijtemmen. Art. 10 werd aan
genomen met 65 tegen 4 stemmen ,] 

Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer. 

De disciplinail'e straflen, Enkele 
leden betreurden het, dat lijfstraffen 
waren uitgesloten, Naar hun oordeel 
kan bij minderjarige personen eene 
doelmatig aangewende lijfstraf in vele 
gevallen eene heilzame uitwerking 
hebben, terwijl sommige andere 
straffen, bijv. het gedurende vele 
weken onihouden van sommige vrij
heden, dikwijls niets dan wrok in 
het gemoed van een aldus gestrafte 
achterlaat. Andere leden waren tegen 
lijfstraffen, die, naar hun gevoelen, 
demoraliseerend werken. 

De vraag werd van verschillende 
zijden gedaan, wat de Minister be
doelt met het depot van discipline: 

Memorie van Antwoord. 

De gronden wnarop dEI onderge
teekende het eens is met de leden 
die zich tegen lijfstraffen verklaar
den zijn in 't kort uiteengezet in 
de Memorie van Toelichting, waar
naar hij zich veroorlooft te ver
wijzen. [zie hiervoor bI. 585]. 

In aansluiting aan hetgeen reeds 
[zie hierboven bI. 5471 is mede
gedeeld omtrent een depot van dis
cipline zij hier nog vermeld, dat 
het in geen geval in de bedoeling 
ligt verpleegden van de tuchtscholen 
in een en hetzelfde gesticht van dien 
aard te brengen als verpleegden 



-- --~ 

604 BEGINSELENWET VOOR MAATREGELEN 

zullen er twee zoodanige depöts 
worden opgericht, een voor de 
tuchtscholieren en een voor de op
voedelingen? De Minister roerde dit 
onderwerp aan in zijne rede in de 
vergadering der Tweede Kamer van 
14 Juni I!. [zie hiervoor bI. 593J 
zonder het nader te omschrijven. 

uit de opvoedingsgestichten. Voor 
deze laatsten is een depöt van dis
cipline door do ervaring gebleken 
volstrekt onmisbaar te zijn. Of dit 
ook het geval is ten aanzien del' 
tuchtscholieren zal nader moeten 
blijken. 

Art. 11. 

Alle kosten del' tuchtscholen en der rijksopvoedingsgestichten 
k0111en ten laste van den Staat, voor zoover niet de wet uit
drukkelijk anders bepaalt. 

O. Art. 11 = Art. 11. 

Memorie van Toelichting . 

. tb·t. 11. Op gelijksoortige wijze als in art. 35 van bet. Wetboek van 
Strafrecht geschiedt met betrekking tot de strafgevangenissen, de huizen 
van bewaring en de rijkswerkinrichtingen, wordt in dit artikel met be
trekking tot de tuchtscholen en de rijksopvoedingsgestichten de ver
plichting van den Staat tot het dragen van alle daaraan verbonden kosten 
wettelijk vastgesteld. 

§ lIl. 

Art. 12. 

In het Rijk gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eenigingen en aldaar gevestigde stichtingelI en instellingen van 
weldadigheid, wiel' statuten, stichtingsbrieven of reglementen 
duurzame verzorging van minderjarigen in of buiten gestichten 
voor chrijven, en die blijkens schriftelijke verklaring van het 
bestuur zich aan van Regeeringswege gestelde voorwaarden 
onderwerpen, kunnen, wanneer zij zich tot het aanvaarden 
van zoodanige opdracht bereid verklaren, desverlangd tegen 
het genot van subsidie, van Regeeri11 g, wege tot wederopzeg
gCllS toe met de verpleging van ter beschi.kking der Regeering 
gestelde jeugdige personen worden belast, hetzij deze aanvan
kelijk in een rijksopvoedingsgesticht zijn geplaatst, hetzij deze 
terstond aan zoodanige vereeniging , stichti.ng of instelling van 
weldadigheid WOl den toevertrouwd. 

-- ... 
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Zoodanige opdracht word t hctzij na verzoek der ouders of 
voogden, hetzij aJU btshal ve van Regceringswegc verleend. 

De kosten van overbrenging en van terugvoering komen ten 
laste van het Rijk. 

O. Art. 12 = Art. 12, behalve dat in het eel'ste lid: 
in den aanvang niet voorkwamen de woorden "en aldaar gevestigde", 

maar een komma, 
en op het einde, in plaats van :0 met de verpleging" enz. gelezen 

werd: :0 met de verdere verpleging van aanvankelijk in een l'ijksopvoe
»dmgsgesticht geplaatste personen worden belast. 

" Zoodanige personen worden geacbt tot de bevolking van het rijks
:0 opvoedingsgesticht te blijven behooren. " 

Memorie van Toeliohting. 

De del'de afdeeling bevat bepalingen tot regeling van de verhouding 
der particuliere vereenigingen , stichtingen en instellingen van weldadig
heid tot den Staat op het gebied van het dwangopvoedingswezen. 

Art. 12. Uit de onderwerping aan de voorwaarden en het op de 
naleving daarvan gehouden toezicht van Regeeringswege vloeit voor een 
vereeniging eenerzijds niet een recht op het ter verpleging ontvangen 
en anderzijds niet de verplichting tot het ter vArpleging opnemen voort. 
Immers het kan zich voordoen, dat in de rijksopvoedingsgestichten 
geene voor verdere verzorging door een bepaalde vel'eeniging geschikte 
jeugdige personen aanwezig zijn; het kan gebeuren, dat een bepaalde 
vereeniging geen gelegenheid of middel tot verzorging van uit zoodanig 
gesticht over te brengen opvoedelingen beschikbaar heeft. Ook laat 
zich de mogelijkkeid denken - waarmede in artikel 16 uitdrukkelijk 
rekening is gehouden -, dat een vereeniging , stichting of instelling 
wenscht te voldoen aan de eischen en zich te stellen onder het toezicht 
van de Regeering, zonder dat daarmede samengaat, dat zij zich ook 
met de verdere verzorging van rijksopvoedelingen wil belasten. Is zij 
echter hiertoe bereid dan staat het niet aan haar, de opneming van 
bepaalde personen te weigeren, doch dient zij zich neer te leggen bij 
de toewijzing van l~egeeringswege, naar later vast te stellen regelen 
(zie art. 21). Van deze zijde zal intusschen groote zorg moeten worden 
besteed aan oordeelkundige verdeeling der betrokken jeugdige personen 
over de verschillende vereenigingen , waarbij rekening valt te houden 
met allerlei omstandigheden deels den persoon, deels het gesticht be
treffend. Hieronder neemt de godsdienstige gezindte, waarin het kind 
overeenkomstig den wensch zgner ouders of voogden moet worden op
geleid, een eerste plaats in. Ten overvloede wordt trouwens in de 
derde alinea duidelijk uitgesproken, dat voor ouders of voogden de ge
legenheid openstaat hunne wenschen omtrent verpleging onder de hoede 
van particuliere instellingen ter kennis der Regeering te brengen. 

De last tot verdere verpleging van rijksopvoedelingen kan worden 
herroepen, zoo wanneer een vereeniging niet langer aan de gestelde 
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eischen voldoet, wanneer de opvoedeling zich ernstig misdraagt, lipt 
systeem der vereeniging voor hem bepaald ongoschikt blijkt; zoodanige her
roeping kan geschieden ten verzoeke der vereeniging zelve. Ook hier
omtrent zullen later de noodige regelen worden vastgesteld (zie art. 21). 

De bepalingen van de tweede en van de vierde alinea van dit artikel 
zijn opgenomen om alle onzekerheid te vermijden, wat de tweede betreft 
omtrent ontslag en tijdstip van ontslag uit een rijksopvoedingsgesticht. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Ad. 12. Sommige leden wenschten, dat de hierbedoelde instellingen 
ook met de verpleging van tot tuchtschoolstraf veroordeelden belast 
zouden worden. Ook werd de vraag herhaald, waarom voor personen, 
die ter beschikking van de Regeering zijn gesteld, verpleging in het 
Rijksopvoedingsgesticht steeds moet voorafgaan, en waarom niet de 
bevoegdheid wordt gegeven zulke personen terstond aan de zorg van 
particuliere instellingen toe te vartrouwen. 

V olgens de Memorie van Toelichting kan de instelling, die zich tot 
opneming bereid verklaard heeft, de opneming van bepaalde personen 
niet weigeren. Men vroeg of het vaststond, dat geen grooter aantal 
personen aan de particuliere instellingen zal worden toevertrouwd ,dan 
waarvoor deze zich bereid verklaarden. 

Ten aanzien van de uitdrukkingen »rechtspersoonlijkheid bezittende" en 
:t duurzame verzorging" werd verwezen naar de opmerkingen, vermeld 
bij art. 421 a van wetson twerp 29. 1 

In het stelsel van het ontwerp beteekent plaatsing In eene 
tuchtschool onderwerping gedurende betrekkelijk korten tijd aan 
strenge tucht in daarvoor opzettelijk ingerichte gestichten. Nog 
daargelaten, dat het hoogst onwaarschijnlijk is, dat van particuJiel'e 
zijde dergelijke gestichten, voldoende aan alle in deze te stellen 

1 Hier wordt bedoeld het ontwerp tot wijzigin/!: en aanvulling van de bepalingen in bet 
Bnrg. Wetb. omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende arti· 
kelen (later geworden de wet van 6 Februari 1901, Stbl. nO. 62). De opmerkingen 1 DIlBr 
welke in den tekst verwezen wordt, luiclden als volgt: 

.In het e~rste lid wordt gesproken van eene .regtspersoonlijkheiu bezittende vereelliging. 
stichting of instelling van weldadig beid". De eisch der recbtspersoonlijkheiu wordt hier 
gesteld niet enkel voor vereenigin~en 1 maar ook voor stichtingen en instellingen van wel
dauigbeid . 

• Hij stichtingen kan men niet, zoonIs bij vereenigingen , spreken van stichtingen met 
en stichtingen zonder rechtspersoonlijkheid. Zij zijn bij ue wet niet geregeld en huar 
rechtsgeldig bestaan werd vroeger door velen ontkend 1 doch worut thans algemeen uange
nomen. Maar dnar zij op een stichtingsbrier berusten, kan eene fout in dien titel baar 
bestaan bedreigen. Het zal echter, nnar men vermoedde, niet de bedoeling ziju, dat de 
rechter, die benoemt, hiernaar een onderzoek instelt. 

.Ten aanzien van de instellingen van welsadigheid is te letten op het laatste lid van 
art. 7 der Armenwet, ingevolge waarvan de rechtspersoonlijkheid der instellingen , zij het 
ook tijdelijk, kan ophonden te bestaan. Hoe zal de rechter die te benopmen heeft, kunnen 
weten of dit al dan niet het geval is? 

.De bepaling is alleen toepasselijk, waoneer de statuten, stiehtiugsbrieven of regleluenten 
unurzame verzorging van minderjarigen voorschrijven. Wat is ouder .duurzame verzorging" 
te verstanu ? Verzorging tot nan de meerderjarigheid? Of elke verzorging, die niet af eo 
toe wordt uitgeoefend PArt. 1 der Armenwet spreekt V811 instellingeu 1 »welke armenzorg 
\'oor!llureml ten dool hebben". Uit is duiuelijk; voortdnrend behoorl hiel' hij uocl." 
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eischen, zouden worden in het leven geroepen, brengt ook het 
karakter van den maatregel, zooals dat is omschreven in de Memorie 
van Toelichting van wetsontwerp nO. 31 lzgnde het ontwerp tot 
wijziging van het Wetboek van Strafrecht, met betrekking tot de 
bestraffing van jeugdige personen, dat geworden is de wet van 
12 Februari 1901, Stbl. nO. 63, opgenomen iu deel V], mede, 
dat hij wordt ten uitvoer gelegd in van overhe:idswege opgerichte 
en bestuurde inrichtingen. 

Het stelsel van het ontwerp vereischt ten aanzien van ter beschik
king der Regeering gestelde jeugdige personen aanvankelijke verple
ging in een rijksopvoedingsgesticht, opdat met de best verkrijgbare 
gegevens en naar een gelijkmatig aangelegde maatstaf worde be
oordeeld, of penitentiaire dwangopvoeding noodig, dan wel verzor
ging onder de hoede van particuliere vereenigingen wenschelijk is. 

Het ligt inderdaad in de bedoeling en volgt ook uit geheel 
den gedachtengang van het ontwerp te dien opzichte - aanmoe
diging en bevordering van een zooveel mogelijk vrij particulier 
initiatief - dat particuliere instellingen niet met een grooter 
aantal verpleegden worden belast, dan waarvan zij in staat en be
reid zijn de verzorging op zich te nemen. 

Ten aanzien van de uitdrukkingen »rechtspersoonlijkheid bezit
tende" en ~ duurzame verzorging" kan hier worden verwezen naar 
hetgeen ter beantwoording van de bij art. 421 van wetsontwerp 
29 gemaakte opmerkingen is aangevoerd, 1 waarmede in de arti
kelen 12 en 15 van dit ontwerp rekening is gehouden. 

Tweede lid. Sommige leden vreesden dat dit voorschrift, ondanks het 
bepaalde in volgende artikelen, tot voortdurende bemoeiing van het 
bestuur van het Rijksopvoedingsgesticht zou leiden, welke. de particu
liere instellingen zich niet zouden kunnen laten welgevallen. Wel wordt 
in de Memorie van Toelichting gezegd, dat de bepaling alleen is opge
nomen tel' vermijding van onzekerheid omtrent ontslag en tijdstip van 
ontslag uit het Rijksgesticht , maar dit wordt in de bepaling zelve niet 
uitgedrukt. Deze laat allerlei uitleggingen toe en opent de moge
lijkheid van conflicten. Men wenschte duidelijk te doen uitkomen, dat 
de verpleegden, behoudens het bij art. 13 geregelde toezicht, uitslui
tend onder het bestuur der instelling zouden staan. 

Gevraagd werd, of de particuliere instellingen bevoegd zijn ten aan
zien van de aan haar toevertrouwde personen de straffen in artikel 10 
vermeld toe te passen. 

De vrees van sommige leden voor de hier bedoelde voortduren
de bemoeiingen van het bestuur van het rijksopvoedingsgesticht 

I Zie de voorgaunde noot. Hetgeen door de Regeering t. a. p. ter beantwoordiojl; werd 
aangevoerd, luidde: 

»Het eerste lid is thans gewijzigd. zoodat uit de redaetie duidelijk blijkt dat »reglsper
soonlijkheid bezillende" alleeu slaat op »vereeniging". Met »duurzame" verzorging wordt 
bedoeld het tegenovergestelde vnn »Iijdelijke verzorgin!,", waarmede b.v. vereelligingen tot 
v.rstrekking VRn warm voedsel iu den winier of tot het uilzeuden vBn vncnnLiekolouiën 
iu ueu ZUllltJr zic], L,·laslen." 
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mag te eenen male ongegrond worden geacht, waar het ontwerp 
aan het be~tuur geenerlei bemoeiingen opdraagt of rechten toe
kent ten opzicht/' der niet meer aan zijn gezag onderworpen, 
maal' aan de zorg van particuliere verellnigingen toevertrouwde 
verpleegden. 

Uit art. 10 vloeit alleen voor de tuchtscholen en rijksopvoe
dingsgestichten de bevoegdheid tot het toepassen der aldaar ge
noemde straffen voort en aan dat artikel kan "eene dergelijke be
voegdheid voor particuliere instellingen niet worden ontleend. Deze 
zullen op eigen gezag en op eigen verantwoordelijkheid de keuze 
harer strafmiddelen moeten bepalen en behooren in deze bepaling 
te worden vrijgelaten, behoudens het toezicht op de naleving der 
voorwaarden, bedoeld in art. 13 en art 14. 

Del·de lid. Ofschoon de ouders hunne wenschen kunnen uitspreken, 
zal de keuze der instelling aan de Regeering blijven. Men zou prijs 
stellen op eene verklaring der Regeering, dat daarbij op die wenschen 
zoo veel mogelijk zal worden gelet. 

De ondergeteekende heeft geen bezwaar, onder verwyzmg naar 
hetgeen in dit V erslag [zie hiervoor bladz. 528 en 5291 is aan
gevoerd, hier te verklaren, dat het in de bedoeling ligt op wen
schen van ouders, voor zoover deze redelijk en niet strijdig met 
de belangen van het kind zijn, zoo mogelijk te letten. 

Bij het mondeling overleg bracht de Commissie de vraag ter sprake, 
of naar dit wetsontwerp aan vereenigingen Pro Juventute subsidie ver
leend zou kunnen worden voor kinderen, die door die Vf'reenigingen 
in een gesticht geplaatst worden. 

De Minister antwoordde, dat zoodanig subsidie naar de voorgestelde 
regeling alleen gegeven zou kunnen worden ten aanzien van kinderen 
voor wie zoodanige vereenigingen naar bepalingen harer statuten of 
reglementen duurzame verzorging in of buiten gestichten zouden be
oogen. Evenwel belet deze regeling niet, dat aan vereenigingen ::lIs de 
bedoelde voor werkzaamheden ten beb0eve van minderjarigen, welke bui
ten het kader van het onderhavige ontwerp vallen, subsidie zou wor
den gegeven, mits door opneming van een daartoe strekkenden post op 
de Staatsbegrooting. 

G. O. Art. 12 = O. Art. 12, met invoeging lD den aanvang van: 
:0 aldaar gevestigde." 

NOTA VAN WIJZIGING. In het eerste lid worden de woorden »met de 
verdere verpleging van aanvankelijk in een Rijksopvoedingsgesticht ge
plaatste personen worden belast" vervangen door de woorden» met de ver
pleging van ter beschikking der Rege81·ing gestelde jeugdige pel' onen 
worden belast, l:etzij deze aanvankelijk in een Rijksopvoedinsgesticht 
zijn geplaatst, hetzij deze terstond aan zood::lnige vereeniging , stichting 
of instelling van weldadigheid worden toevertrouwd". 

Het tweede lid vervalt. 
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OMTRENT JEUGDIGE PERSONEN. Art. 13. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(14 Juni 1900.) 

609 

De heer PIJNAPPEL, Voorzitter van de Oommissie van Voorbereiding: Dool' de Regee
ring zijn een aantal wijzigingen in het ontwerp gebracht. rtie eenvoudig zijn de 
uitwerking van een amendement van de heet'en Lucasse en Loeff op art. 39bil van 
het vorige wetsontwerp [nl. dat beb'effende het sb'aaen en de strafl'echtspleging 
ten aanzien van jeugdige pel'sonen, dat geworden is de wet van 12 Februari 
190 I (Stb. n° 63), waal'ovel' in deel V] dOOl' de Kamer aangenomen. De Commis
sie van Voorbereiding heeft tegen geen van die wijzigingen del' Regeel'ing eenig 
bezwaar. Ik wensch intusschen een kleine opmerking te maken eenvoudig van 
redactioneelen aard, In art, 12 in den tweeden regel zal moeten worden ingelascht 
voor het woord "aldaar" het woordje "en", 

Die inlassching is noodig om de woorden "aldus gevestigde" ook te doen slaan 
op instellingen van weldadigheid. 

De heer CORT VAN DER LlNDEN, Jlinister van Justitif.: Die wijziging wordt 
dOOl' mij in het artikel gebracht, 

(28 .Tuni 1900.) 

Bij de tweede lezing werd door de K:\mer besloten in het eel'ste lid, 2den regel, 
van art. 12, tusschen het woord "vereenigingen" en het woord "en" de komma 
te doen vervallen. 

Art. 13. 

net toezicht op de naleving der in het vorige artikel en 
der in artikel I 5 dezer wet bedoelde voorwaarde]) door de in 
diezelfde artikelen bedoClde vereenigil1gen, stichtingen en inRtel
lingen van weldadigheid berust bij den Minister van J l1sti tie, 
die daarin wordt bijgestaan door het Algemeen College van 
1'oezicht, Bijstand en Advies, onverminderd het toezicht be
doeld bij artikel 4·21 a van het Burgerlijk Wetboek. 

O. Art. 13 Art. 13. 

Memorie van Toelichting. 

A"t, 13. Het Departement van Justitie, belast met het opperbeheer 
van het rijksopvoedingswezen, is daardoor tevens de aangewezen 
autoriteit om het toezicht ie voeren over de naleving der van Regee
ringswege gestelde voorwaarden door het particulipre opvoedingswezen, 
dat samen werking met of steun van de Regeering verlangt. Het Departe
ment kan hierin niet betel' worden bijgestaan dan door dezelfde Alge
meene Commissie die ook bij eerstgemelden tak van dienst haar 
deskundige voorlichting en bijstand verleent. 

Van het hoofd van dat Departement behooren tevens de feitelijke 
beslissingen uit te gaan, waartoe de naar de bepalingen van dit ontwerp 

39 
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in het leven geroepen verhoudingen tusschen den Staat en particuliere 
vereenigingen , stichtingen en instellingen aanleiding geven (zie art. 20). 

De algemeene maatregel van bestuur, bedoeld bij het in het ontwerp 
[geworden de wet van 6 Febr. 1901, Stbl. no. 62] tot wijziging van 
het burgerlijk Wetboek voorgestelde nieuwe a~·t. 385a [geworden art. 
385b] , laatste lid, van dat Wetboek, zal regelen treffen omtrent de 
verhouding der voogdijraden tot het toezicht over de aangesloten ver
eenigingen, stichtingen en instellingen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 13. Sommige leden wenschen het toezicht op de pal ticuliere 
instellingen, in plaats van aan het Algemeene College, aan den voog
dijraad op te dragen. Aanneming der . voorgestelde regeling zal tot 
conflicten tusschen dat College en den voogdijraad aanleiding kunnen 
geven. 

Eenige leden meenden, dat het artikel gevoeglijk met art. 14 ver
eenigd kon worden. De redactie kan dan korter zijn. De verwijzing 
naar art. 15 wenschte men te doen vervallen en liever in art. 15 naar 
het gecombineerde artikel te verwijzen Ook behooren de woorden 
»onverminderd het toezicht bedoeld bij art. 421a van het Burgerlijk 
Wetboek" in art. 15 thuis. Men zou diensvolgens de artt. 13 en 14 
kunnen vervangen door het volgende artikel: 

"De van Regeeringswege gestelde voorwaarden betreffen maatregelen 
van gezondheid, zedelijkheid, schoolonderwijs en vakonderricht. 

"Het toezicht op de naleving dier voorwaarden berust bij den Mi
nister van Justitie, die daarin wordt bijgestaan door het Algemeen 
College van Toezicht, Bijstand en Ad vies. 

»De van Regeeringswege uit te keeren subsidie bedraagt ten hoogste 
f 0.40 pel' hoofd en per dag." 

Aan het slot van het eerste lid van art. 15 zouden dan kunnen 
vervallen de woorden "op den voet in het tweede lid van het vorige 
artikel aangegeven". Daarentegen zou als nieuw tweede lid kunnen wor
den ingevoegd: 

:0 De bepalingen van het vorige artikel zijn hierop toepasselijk, on
verminderd het toezicht bedoeld bij art. 421a van het Burgerlijk 
Wetboek." 

Het Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies is 
het aangewezen lichaam om den Minister van Justitie bij te 
staan in het toezicht op de aangesloten particuliere instellingen, 
omdat het ook is belast met het algemeen toezicht over de tucht
scholen en rijksopvoedingsgestichten, en derhalve niet alleen over 
de meeste gegevens beschikt, het meest competent is te achten, 
maar tevens als het ware de natuurlijke tusschenpersoon kan wor
den tusschen laatstgenoemde gestichten en de particuliere instel
lingen. De bedoelde conflicten zullen zich bij een goede uitwer
king in den maatregel van bestuur, bedoeld bij art. 21, van de 
hier in art. 13 in hoofdtrekken aangegeven regeling niet behoeven 
voor te doen. 
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Naar de meening van den ondergeteekende verdient het uit 
een oogpunt van wetstechniek de voorkeur het toezicht en de 
voorwaarden in afzonderlgke artikelen te behandelen en dient dan 
ook de redactie van de artikelen 13 en 14, zoomede die van 
artikel 15 te worden gehandhaafd. Deze is wel uitvoeriger doch 
ook vollediger en daarmede zekerder dan de kortere, door eenige 
leden aangegeven. 

Art. 14. 

De van Regeeringswege ge telde voorwaarden betreffen maat
regelen ten behoeve van gezondheid, zedelijkheid, schoolon
derwijs en vakonderricht der naar de bepalingen van artikel 
12 dezer wet verpleegde jeugdige personen en der bij artikel 
15 dezer wet bedoelde, tegen het gellot van subsidie verpleegde 
minderjarigen. 

De van Regeeringswege uit te keeren subsidie wordt be
rekend per hoofd en per dag. 

O. Art. 14 = Art. 14, behalve dat aan het slot nog was toegevoegd: 
:t Zij bedraagt ten hoogste f 0.40 per hoofd en per dag." 

Memorie van Toelichting • 

... h·t. 14. Zooals reeds boven i~ opgemerkt, dienen de in de eerste 
alinea bedoelde voorwaarden geen andere of meerdere te wezen dan 
volstrekt noodzakelijk zijn te achten, om een degelijke behandeling 
der verpleegden te waarborgen, en moeten zg de particuliere vereen i
gingen in haar opvattingen en haar uitvoering der zelfgekozen taak 
zoo veel mogelijk vrijlaten. Vaststelling bij algemeenen maatregel van 
bestuur moge daaromtrent zekerheid versch~ffen en aan die regelen 
zeI ve stabiliteit verleen en (zie art. 21). 

De in de tweede alinea behandelde subsidie is facultatief, met dien 
verstande, dat zij alleen wordt toegekend, wanneer een d~artoe ge
rechtigde vereeniging , stichting of instelling het verlangt. 

Het algemeen maximaal bedrag is vastgesteld op ruim de helft van 
de gemiddeldtl verplegingskosten (de gebouwen daarin niet begrepen) 
in rijksopvoedingsgestichten. Hierdoor blgft de subsidie het karakter 
een er tegemoetkoming dragen. 

Het feitelijk te genieten bedrag moet voor ieder geval afzonderlgk 
worden vastgesteld en later kunnen worden gewgzigd, in verband met 
de bgzondere omstandigheden van den verpleegde en van de verwr
ging (leeftijd, eventueele ziekelgke gesteldheid, mogelgke eigen ver
dienste en zelfonderhoud van den verpleegde) naar daaromtrent te ma
ken algemeene voorschriften (zie art. 21). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

AI't. 14, eel'ste lid. Zullen bg de hierbedoelde voorwaarden ook re-
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gelen gesteld worden omtrent de straffen, die in particuliere gestich
ten aan de verpleegden kunnen worden opgelegd? Eenige leden meen
den, dat het beter was dit aan de besturen dier instellingen over te laten. 

Onder verwijzing naar hetgeen boven ad art.. 12 tweede lid 
in de tweede plaats reeds is gezegd omtrent de vrijheid van par
ticuliere instellingen ten opzichte der keuze harer strafmiddelen, 
zij hiel' nog opgemerkt, dat het straffen behoort onder de op
voeding in engel'en zin, en dat juist dit het gebied is, waarop 
vooral bijzondere werking van particuliere verzorging verwacht 
wordt en waarop dus niet dan in geval van noodzakelijkheid be
hoort te worden ingegrepen. Onder de onderwerpen, waarop de 
voorwaarden betrekking zullen hebben, is dan ook het straffen 
niet genoemd, hetgeen echter natuurlijk niet wegneemt, dat er 
van de zijds del' particuliere vereenigingen voor dient te worden 
gezorgd, geene straffen vast te stellen of toe te passen in strijd 
met bij die voorwaarden uit anderen hoofde, b. v. ten opzichte 
van zedelijkheid en gezondheid, gegeven regels. 

Tweede lid. Sommige leden betoogden, dat de werkelijke kosten van 
verpleging dool' particuliere instellingen ten laste van den Staat moe
ten komen. Ook werd in overweging gegeven als maximum te stellen 
den gewonen prijs van opneming in de gestichten. Anderen vreesden, 
dat bij zoodanige regeling de verzorging der door het Rijk aan de in
stellingen toevertrou wde personen eene bron van winst voor deze zou 
kunnen worden. 

Verscheidene leden achtten het bedrag van 40 cent per dag en per 
hoofd te laag. Verhooging tot 50 of 60 cent werd aanbevolen. Hierbij 
werd ook gewezen op de groote kosten die de verpleging in geval van 
ziekte kan medebrengen. 

Anderen achtten het voorgestelde bedrag voldoende. 
Voorts waren er leden, die boven vaststelling van een maximum 

aan bepaling van een vast bedrag pel' dag en pel' hoofd de voorkeur 
gaven. Naar de voorgestelde regeling zal het bedrag van het subsidie 
- behoudens de inachtneming van het wettelijk maximum - geheel 
afhangen van de beslissing der Regeering en dit achtte men minder 
wenschelijk. 

Eindelijk werd gewezen op de financieele lasten, die ook dit artikel 
wederom aan den Staat zal opleggen. 

De ondergeteekende is van meening, dat door de bepaling in 
de wet valt het maximum van het bedrag, dat telkens in ver
band met de omstandigheden zal kunnen worden toegekend, de 
meest eenvoudige en doeltreffende regeling voor de praktijk kan 
worden verkregen van het denkbeeld van subsidie-verleening, 
waarvan het ontwerp uitgaat. Aldus bestaat een vaste algemeene 
grens, gelijk voor alle instellingen, en blijft toch de gelegenheid 
open in elk geval afzonderlijk met de bijzondere omstandigheden 
van den verpleegde en van de verzorging rekening te houden. 
Aldus is ook de grens bepaald van de financieele last, welke de 
verpleging dool' particuliere handen den Staat kan opleggen. 
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Voldoening van de werkelijke kosten der verpleging door par
ticuliere instellingen of van de betaling van den gewonen prijs 
van opneming in die gestichten zouden inderdaad gevaar opleveren, 
dat ernstig maatschappelijk werk plaat.s ging maken VOOlO onder
neming uit winstbejag, terwijl zij bovendien de door den Staat te 
dragfln lasten geheel onzeker zouden laten en zeer belangrijk zouden 
opvoereno 

Dit laatste zoude ook, zij het in mindere mate, het gevolg zijn 
van verhooging der subsidie tot 50 of 60 cent, waartoe de on
dergeteekende geen vrijbeid vindt, omdat naar zijn inzicht met de 
voorgestelde som van 40 cent, ruim de heIn van de gemiddelde 
verplegingskosten (gebouwen daarin niet begrepen) in rijksopvoe
dingsgestichten, het doel zal kunnen worden bereikto Zekerheid 
omtrent den hier bedoelden grens der financieele lasten voor den 
Staat en beperking daarvan tot het naar billijkheid noodige zijn 
twee eischen, welke hier mogen worden gesteldo Is daaraan vol
daan, dan kan naar zijne meening geen bezwaar worden gemaakt 
tegen de kosten, aan eene deugdelijke regeling der d wangopvoe
ding onvermijdelijk verbonden, dat niet ten volle wordt opgewo
gen door het hooge en overwegende belang van zoodanige regelingo 

Beraadslagingen in de Tweede Kamero 

(14 Juni 19000) 

De heer DE VISSER: Ik acht het wel eenigszins bezwaarlijk, dat de Minister in 
dit artikel een maximum bijdrage heeft vastgelegd) en wèl een die ten gevolge 
zal hebben dat de opvoeding en velozOloging in het gezin hooge uitzondering en die 
in de stichtingen in de pl"actijk regel zal zijn o In de stichtingen krijgt men een kind 
pelo dag VOOI' gemiddeld niet meelO dan 30 cent, maar in een gezin kloijgt men, 
vooloal in de gloooteloe steden ° zekelo niet onder de vielO gulden per week een kind 
ondelo dako Het ligt d us in den aalod der zaak ) dat VOOI' deze kindeloen zoo goed 
als zeker altijd plaatsing in gestichten zal worden gezocht , terwijl het mij voor
komt dat juist VOOIO deze SOOlot mindelojal"Ïgen alleloeelost en allermeest verpleging 
in de gezinnen wenschelijk iso Ook vloees ik, dat) waalO deze om de hooge kosten 
scha::uos zal kunnen geschieden, die enkele gestichten spoedig overvol zullen zijno 
Ja, zelfs in die mate, dat men in de praktijk van het leven met de kindeloen zal 
verlegen zijn, want van de meeste ouders zal welokelijk weinig of niets zijn te 
haleno Tloouwens komt de Rijksbijdrage hiermede in compensatieo Ik zou daarom 
wenschen, dat de Regeeloing, juist met het oog op de wenschelijkheid van de ver· 
pleging in het gezin van dit soort kindeloen , veloder wilde gaan dan met een sub· 
sidieeren van hoogstens 40 cent pelo hoofd en per dago Nog aangenamer ware het 
mij, indien de Regeering in het geheel dat laatste zinnetje van het alotikel had 
weggelaten, zoodat alleen deze bepaling welod opgenomen: "de van Regeerings
wege uit te kee!Oen subsidie wordt beloekend per hoofd en pelo dag", en dat verder 
niet van eenige schikking wel°ol gesplookeno 

In het Engelsche stelsel heeft men de bepaling opgenomen dat het subsidie 
vermindelot , als het kind eenige jaren in de tuchtschool heeft doorgebracht , om· 
!lat men ondet°stelt dat het bekwaam is gewolouen om productief welok te doeno 
Is het nu het vOOlonemen van den Minister om, indien eenmaal het subsillie voor 
een bepaald kind is vastgesteld, dit op dat bedloag te laten, dan wel dat bedloag 
te verminderen met de som die het kind heeft velodiend ? 
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De heer VAN BYLANDT (Apeldoorn): Ik meen dat [de vorige spreker] zich 
vel'gist heeft toell hij zeide dat de gemiddelde kosten VOOI' een kind in een ge· 
sticht 30 cents pel' dag bedragen, Ik zou niet weten in welk gesticht deze bel'e· 
kening is aangenomen, In de meeste gestichten bedl'aagt dit f 120 's jaars, zondel' 
daal'bij de rente van de gebouwen en extra kosten mede te rekenen, 

In den laatsten tijd is steeds beweerd dat het toezicht en de verpleging in de ge
stichten vel'betel'd moesten wOI'den en zullen de kosten zonder twijfel nog hooger worden, 

Ik ondersteun het denkbeeld van den heel' de Visser, namelijk om het verplegen 
van kindel'en niet geheel afhankelijk te maken van de pal'ticuliel'e bal'mhartigheid, 
Gaat het wel aan dat de Staat op die pal,ticuliere bal'mhartigheid rekent om de kin
deren nu goedkooper te krijgen in particuliere gestichten of in gezinnen. De Mi· 
nister erkent toch zelf dat een kind in een Staatsgesticht tachtig cents pel' dag 
kost. Ik wil den geachten afgevaardigde en den Minister vel'Zekeren dat zood ra 
el' quaestie is van geneeskundige behandeling en van extl'll voeding, een kind 
zelfs in een gesticht zeker veel meer zal kosten. Het gevaal' dat el' een soorL van 
industrieele ondel'l1eming kome voor opname van kinderen is wel uitgesloten, zoo· 
lang de vergoeding die men krijgt slechts de helft del' werkelijke kosten bedraagt. 
Ik zou derhalve het voorgestelde bedrag van veertig cents willen verhoogen, al· 
thans zeker zoodl'll extra voeding en del'gelijke noodwendig is. 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Minister vatl Justitie: Ik doe beide spI'ekers 
opmerken dat het stelsel, waarvan deze wetsontwerpen uitgaan, is dat een be
roep zal gedaan wOl'den vool'al op de particuliel'e liefdadigheid, en dat men niet 
geheel en al zal vertrouwen op StaatszOI'g, De Staat zal echter de particuliere 
liefdadigheid steunen dool' subsidieering. Er mag hiel' mijns inziens geen sprake 
zijn om de kosten van het particulier initiatief geheel te vel'goeden, Het zou op· 
houden liefdadigheid te zijn. 

Wanneer men alle kosten uit de Staatskas wilde vel'goeden, zou de uitvoering del' 
wet wel in handen van particulieren, maar ten laste van den Staat komen. Ofhet 
maximum van 40 cents nu juist getroffen is, is een quaestie die zeker moeilijk is 
uit te maken. 

Ik heb een vasten maatstaf meenen te vinden in hetgeen de kindel'en in den re
gel in de gestichten kosten, en ik vertl'ouw dat dit voldoende zal zijn om de par
ticuliel'e liefdadigheid te steunen; mocht dit echter niet het geval zijn, dan zou 
het maximum later vel'hoogd kunnen worden, 

Het geheel uit dE' wet te laten zou, meen ik, niet gewenscht zijn, omdat daal" 
dool' alle maatstaf aan de Regeering zou zijn ontnomen. De geachte sprekel' 
vreest, dat verpleging in de gezinnen onmogelijk zal worden, indien geen hooger 
subsidie wordt gegeven. Ik deel die vrees niet. Het kan zijn, dat particuliere lief
dadigheid niet zoo mild zal zijn en dat de vel'pleging in. het gezin moeilijk wordt j 
maal' dit moet afgewacht worden en ik voor mij vertrouw dat wanneer eens de 
gelegenheid tot gezinsverpleging openstaat, de noodige fondsen wel beschik baal' 
zullen komen, 

Wat betreft de vI'llag van den heer de Visser of het mogelijk zou zijn om in een 
gegeven geval het maximum te verminderen, antwoord ik, dat die mogelijkheid 
zeker niet is uitgesloten, 

De heel' DE VISSER: Ik beaam volkomen wat de Minister gezegd heeft met beo 
trekking tot zijn stelsel. Het is billijk dat de particuliere liefdadigheid vel'onder
steld wordt hier bij te springen. Zij is ook zeker verplicht dit te doen, Maal' mijn 
bezwaal' gl'omlt zich op mijn VI'ees, dat, wanneel' het maximum van ·iO cents 
gehandhaafd blijft, de particuliere vereenigingen el' op uit zullen zijn, de kinderen 

.... "" 
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in de gestichten te plaatsen omdat dit altijd voordeeliger is, vooral voor hen die 
wonen in de groote steden, Wanneel' nu het s)'steem hoe langer zoo meer ingang 
vindt , om de kindel'en in gestichten te plaatsen , die zich in den regel ten platten 
lande bevinden, dan zal daarvan het gevolg zijn , dat menige zoon of dochter, die 
in de stad eene bepaalde vorming kon vel'krijgen, deze daarna niet in een gesticht 
ten platten lande kan genieten, 

De Ministel' begrijpe wel, dat als een pal'ticuliel'e vereeniging een kind geplaatst 
kan krijgen voor f 100, zij el' zeel' tegen zal opzien f 200 à f aon te betalen VOOI' 
bijzondel'e vel'pleging in een gezin, Daal'toe zal zij niet spoedig komen, Dit nu is 
zeer ten nadeele van de opvoeding, 

Daarom spijt het mij, dat de Minister een bepaald bedl'ag in het ontwel'p heeft 
genoemd en vool-al dat het door haar [7 hem] wOI'dt gehandhaafd als maximum, 

.Amendement van den heel' DE SAVOltNIN LOHMAN, 

om in de laatste zinsnede te doen vervallen de woorden: "Zij bedraagt ten 
hoogste 1°,40 pel' dag en pel' hoofd " , 

De heel' DE SAVORNIN LOHMAN: Het betreft hiel' geen bcginsel-quaestie: ik ben 
het trouwens met den Minister eens , dat het hier moet zijn en blijven een zaak 
van liefdadigheid, van menschenliefde , nooit van winstbejag, zood at geZtll'gd moet 
worden , dat de Regeering niet meel' subsidie geeft dan wel'kelijk noodig is om te 
vool'zien in de kosten van voeding en opvoeding, 

Doch ten aanzien van het bedrag daal'van staan wij voor een onbekende gl'OOt
heid, Waarschijnlijk zal de Regeel'ing, VÓÓI' de plaatsing van kindet'en in gestich
ten, aan die illl'ichtingen vool'waarden stellen, zooals trouwens blijkt uit art, 15, 
en die vool'waal'den zullen ook wel betJ'ekking hebben op het toezicht, De groote fout 
thans is, dat groote gestichten wel in staat zijn kinderen goedkoop op te nemen, 
maar dat daal' vaak gebrek is aan goed toezicht; doch meer toezicht vordert meer 
uitgaven en als het Rijk inderdaad wil dat het toezicht goed zij, moet het ook in 
die kosten te gemoet komen, 

Wat dit moet kosten kunnen wij onmogelijk begl'ooten, In de stukken is daarop 
reeds gewezen , maar de Regeel'ing heeft ons niet in de gelegenheid gesteld daar
van een berekening te maken, Wel heb ik van hOOl'en zeggen, dat een kind zoo en 
zooveel kost aan eten en d l'inken , maar het eene gesticht is niet als het andere 
en cijfers omtrent de verpleging in een behoorlijk ingel'icht gesticht zijn mij niet 
onder het oog gekomen, 

Zou het dus niet verstandigel' zijn, dit punt uit de wet te lichten en te laten 
rusten tot de wet in uitvoering komt? NatuUl'lijk zal daal'vool' dan een post op de 
begl'ooting moeten worden u itgetl'okken, en alsdan zal er gelegenheid zijn de dé
tails na te gaan , De Kamer behoeft dan nu niet te beslissen, zonder dat de zaak 
el' onder behoeft te lijden, 

De heel' KUYPER: Ik wensch even op te komen tegen een fout in het betoog 
van den heer Minister, Deze stelde het" voor, alsof de particuliere liefdadigheid 
alleen haal' waarde ontleent aan het feit , dat zij field bijeenbrengt, 

Mij komt het daarentegen voor, dat juist op het standpunt van d~n Minister het 
gi'ootste voordeel van de palticuliel'e liefdadigheid niet moet gezocht wOl'den in 
het bijeenbl'engen van geld, maar daarin dat zij een ge5chikt pel'soneel VOOI' de 
opvoeding weet bijeen te brengen, zoollIs voor de Rijksgestichten dit niet licht kan 
gevonden wOl'den, Ik stem volkomen toe, dat hetgeen onlangs in Neel'bo ch ge
schied is te recht aauleiding heeft gegeven tot klacht, en ik wensch mijnerzijds 
hetgeen daal' gebeuI'd is niet mindel' schep te vel'ool'deelen uan het dOOI' den scherp-
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sten veroordeelaal' hiel' geschied is, Ik geloof namelijk dat juist degenen die den 
invloed del' particuliere vereenigingen wenschen uit te b.'eiden om het element van 
de {ie/de, dat zij alleen geven kunnen, niet scherp genoeg el' tegen kunnen waken 
dat del'gelijke dingen zich in pal'ticuliere vel'eenigingen of gestichten hel'halen, 
Juist de vool'standel's van particuliere vereenigingen mogen daal'om in bet be
oordeelen van hetgeen in zulke gestichten vool'valt, njet zacht zijn, maal' zullen 
goed doen, met ze zoo mogelijk nog schel'per af te keuren dan de anderen, Alleen 
zoo toch houdt men ir. zedelijken zin het kal'akter van dergelijke particuliel'e ver
eenigingen hoog, Doch dit nu daargelaten, zal de Ministel' mij zelf moeten toe
stemmen, dat in den l'egel de opvoeding in de Rijksgestichten uitel'St gebrekkig 
zal zijn, en niet kan geven wat die in particuliere inrichtingen biedt, Staat dan 
de Minister voor de keus, om een opvoeding V001' 80 cts, in het Rijksgesticht op te 
nemen, of hem te doen opvoeden in een pal'ticuliere vereeniging V001' even hoogen 
prijs, dan, zou ik zeggen, trekt hij nog wel terdege pl'()rJjt van een zeel' gewich
tig offet' det, particuliere liefdadigheid, hiel'in bestaande, dat die pal'ticuliere vel'
eenigingen hem een geschikt personeel aanbieden, dat zich kt-achtens hooge l'en 
drang met de opvoeding wil belasten, Dan schuilt in die toewijding del' liefde het 
offer, zelfs al legt ze el' geldelijk niets bij, 

Hetgeen dezen mOl'gen dOOl' den heel' van del' Zwaag gezegd is, dat de betee
kenis van de liefde juist ten opzichte van dergelijke pel'sonen niet ligt kan on
derschat [7] worden, ben ik met hem eens, indien hij maal' niet op zijn beul't onder
schat de boosaardigheid die in het menschenhart kan schuilen, Maal' juist dat element 
van liefde is in gehuurde Rijksambtenal'en zoo moeilijk te vinden, en aan te kwee
ken, dat de Regeering van de particuliere liefdadigheid wel gebruik maakt, en 
hierbij wint, ook al spaart zij el' geldelijk niet dool' uit , Ik ben het daarom met 
den heel' de Savornin Lohman eens, dat het betel' is om hiel' geen maximum te 
bepalen, maal' de bepaling van het subsidie aan den Minister of aan zijn opvol
gers ovel' te laten, ten einde van de particuliet'e liefdadigheid steeds dat ruim ge
bruik te kunnen maken, dat V001' het belang del' minderjarige gevorderd wordt, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, :Minister van Justitie: Ik zou el' geen ovel'we
gend bezwaal' tegen hebben dat het maximum komt te vervallen , maal' ik merk 
toch op dat vaststelling van het bedrag bij de begl'ooting niet gewenscht is, Ik moet 
het maximum in de wet handhaven, Den heer Kuypel' antwoOl'd ik, dat onge
twijfeld aan de zorg dOOl' particulieren voor de vel'\vaarloosden groote voorrleelen 
verbonden zijn, vooral omdat van particuliel'en die consequente en intense gods
dienstige behandeling kan uitgaan, waal'op zoo hooge pl'ijs wordt gesteld en die 
een Rijksopvoedingsgesticht niet kan geven, Doch al staan deze geestelijke V001'

deelen van het particuliere initiatief op den voorgrond, toch mag m,i. van par
ticuliere liefdadigheid alleen gesproken worden daal' waar men ook linancieele 
offers draagt, 

Waal' alle kosten geheel wOl'den vel'goed kan van offers geen sprake zijn, men 
krijgt alleen verwaarloosden tel' opvoeding en de particuliere liefdadigheid zou el' 
geheel dool' vervallen, 

[Het amendement-de Savornin Lohman werd aangenomen met 45 tegen 24 stemmen,] 

Art. 15, 

In het Rijk gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eenigingen en aldaar gevestigde, stichtingen en instellingen van 
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welrladigheid, wier statuten, stichtingsbrieven of reglementen 
duurzame verzorging van minderjarigen in of buiten gestich
ten voorschrijven, en die blijkens schriftelijke verklaring van 
het bestuur zich aan van Regeeringswege gestelde voorwaarden 
onderwerpen, kunnen, wanneer zij overeenkomstig de bepaling 
van het eer te lid van artikel 421 van het Burgerlijk Wetboek 
met de voogrlij over minderjarigen, wier ouders belde of een van 
bei<1e van de ouderlijke macht of van de voogdij zijn ontheven 
of ontzet, zijn belast, op schriftelijk verzoek van het bestuur 
in hct genot eener subsidie van Regeeringswege worden ge teId, 
op den voet in het tweede lid van het vorige artikel aangegeven. 

Bij de bepaling van het bedrag der subsidie kan het eigen 
inkomen van zoorlanigen lllinrlerjarige en de in artikel 374; 
of artikel 440c van het Burgerlijk Wetboek berloelde bijdrage 
geheel of ten deele worden in rekening gebracht. 

Indien zoodanige minderjarige in een der gevallen, vermeld 
bij artikel 17 rlezer wet, in eeu der b~i dat artikel bedoelde in
richtingen wordt verpleegd, kan de subsidie worden vervangen 
door geheele of gedeeltelijke voldoeuillg van Regeering wege 
van de kosten van verpleging aldaar. 

O. Art. 15 = Art. 15, behalve dat in het eerste lid: 
niet voorkwamen de woorden: ,. en aldus gevestigde," maar een 

komma [zie bij art. 12, hiervoor bI. 606 en 6071, 
en in plaats van: »beide van de ouderlijke macht of van de voogdij 

zijn", gelezen werd: »beide van het ouderlijke gezag zijn". 
dat in het tweede lid in plaats van »zoodanigen minderjarige" en 

"in artikel 374g of artikel 440c" stond: »den minderjarige" en :oin 
het zevende lid van art. 37 4c" 

en dat in het derde lid in plaats van :tZoodanigen minderjarige" voor
kwam: ,. een minderjarige". 

Memorie van Toelichting. 

Art. 15. Reeds bij de algemeene beschouwingen [zie bI. 518] is de 
wenschelijkheid van het subsidieeren aangetoond. 

De bepaling van het tweede lid waakt tegen het toekennen van een 
met het oog op de financieele positie van den te verzorgen minderjarige 
overbodige of te hooge subsidie. ' 

Door de bepaling van het derde lid is voor verpleegden in particu
liere gestichten of voor vereenigingen of instellingen van weldadigheid, 
in geval van behoeftigheid, evenzeer als voor verpleegden in de rijks
gestichten de noodzakelijke speciale behandeling venekerd. Deze voor
ziening is noodig, niet alleen in het belang dezer minderjarigen zelve, 
maar ook in dat van hunne medeverpleegden of van hunne omgeving, 
zooals hieronder bij de toelichting van art. 17 nader wordt opgemerkt. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

At,t, 15, laatste liel. Gevraagd werd of het bestuur van het subsidie 
genietende gesticht verplicht is de kosten van verpleging te dragen, 
indien de Regeeriing van de haar hier gegeven bevoegdheid geen ge
bruik maakt. 

Eenige leden betoogden, dat, indien een verpleegde uit een Rijks
gesticht in eene particuliere inrichting wordt geplaatst en daar krank
zinnig wordt, de kosten van verpleging niet ten laste van die inrich
ting behoOl'en te komen. 

Op welke wijze de bedoelde verpleging zal worden bekostigd I als 
de Regeering geen vrijheid vindt gebruik te maken van hare be
voegdheid om de subsidie te vervangen door de betaling dier 
kosten I moet door het bestuur van het subsidie genietend ge
sticht zelf worden uitgemaakt. 

Indien een krankzinnige verpleegde uit een rijksopvoedingsge
sticht in eene particuliere inrichting zou worden verpleegd I zouden 
inderdaad de kosten van verpleging ten laste van het Rijk moeten 
komen. 

G. O. Art. 15 = Art. 15 der wet I behalve dat in het G. O. I in 
het eerste lid I de woorden ... of van de voogdij", en in het tweeàe lid 
de woorden »of artikel 440c" niet voorkwamen. 

Non VAN WIJZIGING. In het eerste lid worden achter de woorden 
,. van de ouderlijke macht" ingevoegd de woorden , of van de voogdij" . 

In het tweede lid wordt achter ,.artikel 374g" ingevoegd '.Oen 440c". 

Behandeling in de Tweede Kamer. 
(28 Juni 1900.) 

Bij de tweede lezing werd besloten, om in het eerste lid, 2den re· 
gel, tusschen het woord ... vereenigingen " en het woord ... aldaar" de 
komma te doen vervallen en het woordje "en" in te lasschen, en in 
het tweede lid, 3den regel, in de plaats van ,. en 440c" te lezen: , of 
artikel 440c". 

Art. 16. 

Op schriftelijk verzoek van het bestuur eener vereemglllg" 
stichting of instelling van weldadigheid, bedoeld bij de artI
kelen 1:2 en ! 5 dezer wet, die blijkens schriftelijke verklaring 
van het be tuur hetzij ten opzichte van alle door haar ver
zorgde kinderen, hetzij alleen ten opzichte der mindel'jal'igel~, 
over wie haal' overeenkom tig de bepaling VHn het eerste Itel 
van artikel 4~ I van het Burgerlijk Wetboek de voogdij is op 
gedragen, nadat de ouders beide of een van beide vau de 
ouderlijke macht of van de voogdij zijn ontheven of ontzet, 
zich onderwerpt aan van Regeeringswege gestelde voorwaardeu, 
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bedoeld bij artikel 14, en op de naleving daarvan gehouden 
toezicht, bedoeld bij artikel l3 dezer wet, kan zoodanige 
minderjarige in eene daartoe bij deze wet aangewezen rijks
inrichting worden opgenomen, indien hij door zijn gedrag 
van een verdorven of weerbarstig karakter doet blijken. 

Zoodanige minderjarige kan ten allen tijde uit die rijks
inrichting worden ontslagen, wanneer de oorzaak zijner op
neming blijkt te zijn opgeheven of zijn lichamelijke of geeste
lijke toestand hem voor een verblijf aldaar ongeschikt blijkt 
te maken. 

Het genot der overeenkomstig de bepaling van het vorige 
artikel toegekende subsidie wordt ge chorst gedurende den tijd, 
waarin de minderjarige in de bij het eerste lid van dit artikel 
bedoelde rijksinrichting blijft opgenomen. 

De kosten van overbrenging en tcrugvoering komen ten laste 
van de betrokken vereeniging , stichting of instelling van wel
dadigheid. 

O. Art. 16 = Art. 16, bebalve dat in bet eerste lid, in plaats van: 
»van de ouderlijke macht of van de voogdij", stond: ,. van bet ouder
lijk gezag". 

Memorie van Toelichting. 

At·t. 16. Van anderen aard, doch van niet minder belang, is de 
steun die dit artikel beoogt te verleenen. Door deze bepaling toch zal 
voorzeker menige verklaarbare aarzeling of ongerustheid bij bet op
nemen van verlaten en verwaarloosde kinderen, die wellicbt zeer ver
wilderd of diep verdorven zullen blijken, van de zijde van particu
liere vereenigingen worden ondervangen. 

Het systeem van het ontwerp brengt mede, dat, zoodra de grond 
voor de overbrenging naar het rijksgesticht vervallen is, de verpleegde 
weder aan de zorg van zijne vroegere voogden wordt toevertrouwd. 
Doch er kunnen ook andere redenen zijn, die zijne terugvoering wet
tigen. De geestelijke of lichamelijke toestand van den minderjarige kan 
bem toch voor de werking van het regime van het gesticht onvatbaar 
of voor het verblijf aldaar ongeschikt maken. In dergelijke gevallen zal 
behoudens het bepaalde bij art. 15 al. 3 niet dt' Staat, maar de voogd 
in zijne verpleging moeten voorzien. 

De derde en vierde alinea behelzen niet dan een tweetal natuurlijke 
consequentiën van het beginsel der tegemoetkoming van Regeeringswege 
in de kosten der verzorging van aan het ouderlijk gezag onttrokken 
kinderen door particuliere instellingen; deze bepalingen dienen intusschen 
te worden opgenomen, om alle onzekerheid te voorkomen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 16. Enkele leden meenden, dat het Rijk verplicht moet zijn 
de verzorging van onhandelbare kinderen op verzoek van het gesticht 
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voor zijne rekening te nemen . Naar hun inzien behoefde volstrekt niet 
gevreesd te worden, dat besturen van particuliere inrichtingen van 
zoodanige bepalingen zouden gebruik maken om zich van lastige kin
deren af te maken. 

Sommigen achtten bijzondere bepalingen wenschelijk ten aanzien van 
de verdere verzorging van in dit artikel bedoelde minderjarigen na hun 
ontslag uit de Rijksinrichting. Men wenschte de gelegenheid geopend 
te zien om de voogdij over dergelijke personen aan den voogdijraad 
op te dragen. 

Enkelen rekenden het billijk, dat, indien een particulier gesticht 
eene toelage ontvangt voor de verpleging van een kind en dat kind in 
een Rijksgesticht wordt opgenomen, het Rijk die toelage zal genieten. 
Dit zou als voorwaarde voor de opneming gesteld kunnen worden. 

Welke is de beteekenis der woorden »zoodanige minderjarige"? V vlgt 
uit deze uitdrukking, dat alleen kinderen, die onder voogdij van het 
gesticht staan, in eene Rijksinrichting kunnen worden opgenomen? 

Ter vereenvoudiging en verduidelijking van de redactie werd in be
denking gegeven het eerste lid te lezen als volgt: 

»Op schriftelijk verzoek van het bestuur eener vereeniging , stichting 
of instelling van weldadigheid, die beantwoordt aan de bepalingen van 
art. 12 of art. 15, kan een overeenkomstig een dier artikelen daarin 
verpleegde in eene daartoe bij deze wet aangewezen rijksinrichting 
worden opgenomen, indien hij door zijn gedrag van een verdorven of 
weerbarstig karakter doet blijken." 

Enkele leden wenschten , dat de in het Îaatste lid bedoelde kosten, 
althans voor de helft, ten laste van den Staat zouden komen. 

De bedoeling van het artikel is geene andere dan onhandelbare 
kinderen, daarin aangewezen, tijdelijk voor rekening van het Rijk 
te nemen door hen in het daarvoor aangegeven rijksgesticht te 
verplegen. Deze verzorging echter imperatief zonder nadere om
schrijving van kenteeken of grond op enkel verzoek van het be
stuur der particuliere instelling aan het Rijk op te leggen, zou 
eene verkeerde verhouding in het leven roepen, ongelijkmatige 
toepassing der bepaling veroorzaken en allicht tot moeilijkheden 
aanleiding geven, zoo bij gebrek aan plaatsruimte in de rijksge
stichten voor een oogenblik alsook bij verschil der dan aan niets 
te toetsen opvattingen. 

Bijzondere bepalingen ten opzichte der verdere verzorging van 
in dit artikel bedoelde minderjarigen zijn niet noodig, omdat deze 
bij hun ontslag uit de Rijksinrichting weer onder de hoede hunner 
vroegere voogden terugkeeren. Tot ontneming van de voogdij aan 
het bestuur eener particuliere instelling en opdracht daarvan aaD 
den voogdijraad schijnt slecht gedrag of karakter van den pupil, 
als hier bedoeld, te minder grond op te leveren, waar dit immers 
aanleiding tot tijdelijke plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht kan 
geven. 

Het is zeker niet wenschelijk te achten dat het Rijk worde be
trokken in de verrekeningen tusschen particuliere instellingen en 
derden ter zake der verzorging van verpleegden, hetgeen het geval 

- , 
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zou worden, wanneer overdracht van toelage als eisch voor op
neming werd gesteld. 

De vraag, omtrent de beteekenis der woorden »zoodanige minder
jarige" gedaan, kan bevestigend worden beantwoord. In het stelsel 
van dit ontwerp past geene bemoeiing met andere kinderen dan 
die, wier ouders hetzij huns ondanks hetzij opzettelijk in hunne 
bemoeiingen te kort zljn geschoten, hetgeen uit eene rechterlijke 
uitspraak hetzij van den strafrechter, n.l. plaatsing in eene tucht
school of ter beschikkingstelling der Regeering, hetzij van den 
burgerlijken rechter, n.l. ontheffing of ontzetting van ele ouderlijke 
macht dient te blijken. Verder behoort de opneming in rijksge
stichten niet alleen principieel doch ook met het oog op plaats
ruimte en kosten niet te gaan. 

Door de ter vereenvoudiging en verduidelijking van de redactie 
voorgestelde lezing van het eerste lid zou niet meer worden uit
gesproken de thans daarin uitgedrukte mogelijkheid, dnt particu
liere instellingen zich aan de voorwaarden en het toezicht van 
Regeeringswege wenschen te onderwerpen, zonder zich met de 
verpleging van rijksopvoedelingen te willen belasten, ook ten aan
zien van de verpleging van niet van overheidswege haar ter ver
zorging toevertrouwde kinderen. Daar hij prijs stelt op het behoud 
der uitdrukk;ng van die mogelijkheid, wenscht de ondergeteekende 
de tegenwoordige redactie te handhaven, welke bovendien geheel 
in overeenstemming is met die der artikelen 12 en 15, en dan 
ook, hoewel uitvoerig, waar zij volgt op deze artikelen, geene 
ernstige moeilijkheden van lezing kan opleveren. 

De ondergeteekende ziet voorts geen grond om in het laatste 
lid van dit artikel af te wijken van het beginsel ook in het laatste 
lid van art. 12 gehuldigd, dat de genoemde transportkosten wor
den gedragen door het gesticht, tot de bevolking waarvan de te 
verplaatsen verpleegde behoort. 

Bij het mondeling overleg werd van de zijde der Commissie ophel
dering gevraagd omtrent de beteekenis der voorlaatste alinea van het 
schriftelijk antwoord omtrent dit artikel en nader op vereenvoudiging 
van de redactie van het eerste lid aangedrongen. 

De Minister verklaarde, dat hij in zijn schriftelijk antwoord had 
willen doen uitkomen, dat de in het verslag van het afdeelingsonder
zoek aangegeven redactie hem niet voldeed, omdat daarin niet wordt 
opengelaten de mogelijkheid, dat eene particuliere instelling zich aan 
de van Regeeringswege gestelde voorwaarden onderwerpt zonder zich 
met de verpleging van rijksopvoedelingen te willen belasten. De Minister 
bleef het wenschelijk achten, dat die mogelijkheid in het artikel werd 
uitgedrukt en wenschte daarom de redactie te handhaven, welke zich 
aansluit bij die der voorafgaande artikelen en in dat verband geen 
ernstige moeilijkheid kan opleveren. 

G. O. Art. 16 = Art. 16 der wet, met uitzondering dat in G. O. 
in het eerste lid niet voorkwamen de woorden: ,. of van de voogdij". 
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NOTA VAN WIJZIGING. In het eerste lid worden achter de woorden 
»van de ouderlijke macht" ingevoegd de woorden »of van de voogdij." 

§ IV. 

Art. 17. 

In gevallen van krankzinnigheid of ernstig zenuwlijden, van 
geestelijke of lichamelijke gebreken, en van ernstige of besmet
telijke ziekten, kunnen de daaraan lijdende verpleegden in de 
tuchtscholen en in de rijksopvoedingsgestichten naar krank
zinnigengestichten, ziekenhuizen of andere inrichtingen, be temd 
tot behandeling van zoodanige lijders, worden overgebracht en 
aldaar tijdelijk op 's Rijks kosten worden verpleegd. 

O. Art. 17 = Art. 17. 

Memorie van Toelichting. 

De vierde afdeeling bevat eenige bijzondere bepalingen. 

A,·t. 17. Terwijl de tweede alinea van het vorige artikel de gelegen
heid geeft, de na ontheffing of ontzetting der ouders van het ouderlijk 
gezag aan de voogdij van particuliere vereenigingen toevertrouwde, 
doch tijdelijk in rijksopvoedingsgestichten opgenomen minderjarigen daa r
uit te ontslaan en aan die vereenigingen terug te geven, zoodra in 
verband met hun lichamelijken of geestelijken toestand de maatregel 
van onderwerping aan streng-et'-toezicht en meer tucht doelloos of nutte· 
loos moet worden geacht, opent dit artikel de gelegenheid de in rijks
gestichten verpleegde jeugdige personen ten koste van het Rijk in de 
hiergenoemde gevallen van geestelijk of lichamelijk lijden van duunamen 
of tijdelijken aard, aan een deskundige behandeling in daartoe bestemde 
inrichtingen te onderwerpen. De mogelijkheid hiertoe bestaat ook thans 
ten behoeve der bevolking van rijksopvoedingsgesticht~n (gevangenissen 
en werkinrichtingen), doch alleen voor de gevallen van krankzinnigheid, 
ernstige en besmettelijke ziekten (art. 3 van den algemeenen maatregel 
van bestuur van 31 Aug. 1886, Staatsblad nO. 159). De praktijk heeft 
inmiddels geleerd, dat uitbreiding tot andere gevallen, samen te bren
gen onder ernstig zenuwlijden, geestelijke en lichamelijke gebreken 
(epilepsie, imbecillitas, idiotisme, chronische lijdens- of invaliditeits
toestanden) inderdaad noodig is, in de eerste plaats ten behoeve der 
ongelukkigen zelve, doch in de tweede plaats ook ter wille hunner mede
verpleegden, voor wie hunne tegenwoordigheid nudeelig of zelfs gevaarlijk 
zou kunnen zijn (men denke bijv. aan dil aanstekelijkheid van epileptische 
toevallen vooral voor jeugdige personen). 

Art. 18. 

'ren aanZIen van jeugdige personen, die, overeenkomstig de 



OMTREN'l' JEUGDIGE PERSONEN. Artt. 17, 18. 623 

bepaling van artikel 00 van het Wetboek van Strafrecht ter 
beschi.kking der Regeering gesteld, in een r~jksopvoedingsge
sticht of elders worden verpleegd, kan ten allen t~jde worden 
beschikt, dat de voorzieni.ng van Regeeringswege in de op
voeding voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is geëindigd, wan
neer persoonlijke of zakelijke omstandigheden hen betreffende 
daartoe aanleidiug geven. 

lIet voorwaardelijk ontslag is ten allen tijde herroepbaar in
geval de ont lagene zich slecht gedraagt of in strijd handelt 
met de in zijnen ontslagbrief uitgedrukte voorwaarden. 

Op de voonvaardelijk ontslagenen wordt van Regeeringswege 
toezicht gehouden. 

o. Art. 18, Ie lid. Wanneer hen betreffende persoonlijke en zake
lijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan aan jeugdige per
sonen, die overeenkomstig de bepaling van artikel 39bis van het Wet
boek van Strafrecht ter beschikking der Regeering gesteld, in een 
rijksopvoedingsgesticht · worden verpleegd, of, hQewel elders verpleegd, 
naar het voorschrift van het tweede lid van artikel 12 dezer wet tot 
de bevolking van een rijksopvoedingsgesticht geacht worden te behooren, 
ten allen tijde voorwaardelijk of onvoorwaardel!jk ontslag worden verleend. 

2e en 3e lid = in Art. 18. 

Memorie van Toelichting . 

AI·I. 18. Het zal in den regel niet noodig en ook niet gewenscht. 
zijn, dat ter beschikking der Regeering gestelde jeugdige personen, 
hetzij bij voortduring in een rijksopvoedingsgesticht ondergebracht, hetzij 
ter verdere verzorging aan een particuliere vereeniging , die geen huisge
zinvel·pleging in prakt!jk brengt, toevertrouwd, tot aan het bereiken van 
den leeftijd van drie en twintig jaren in een gesticht verblijven. Waar 
de leeftijdsgrens zoover is getrokken, zal vervroegd ontslag, voorwaar
delijk of onvoorwaardelijk, ongetwijfeld veelvuldige toepassing kunnen 
vinden. Het streven zal er trouwens op giricht moeten zijn de ver
pleegden zoo degelijk, maar ook zoo vroeg mogelijk in moreel en in 
materieel opzicht voor den strijd des levens toe te rusten, en ze op 
eigen been en de maatschappij te laten ingaan, zoodra mag worden ver
trouwd, dat zij een ordelijk gedrag zullen leiden en een behoorlijk 
onderkomen en bestaan zullen vinden. Voorwaardel!jk ontslag, dat de 
gelegenheid laat tot steun en toezicht zoowel als tot wederopneming in 
geval van teleurstelling van dat vertrouwen, zal de gewoonlijk te vol
gen weg zijn. Onvoorwaardelijk ontslag zal alleen behooren te worden 
verleend, wanneer dit zoo we! met het oog op het gedrag tevoren en 
op het karakter van den verpleegde als met het oog op de positie, 
waarin hij komt te verkeeren (omgeving en verdienste), met eenige 
zekerheid van goede resultaten kan geschieden, of ook die positie het 
noodzakel!jkerwijze meebrengt (dienstneming bij leger of vloot, emigratie). 

De redactie der laatste alinea is aldus gekozen, ten einde gelegenheid 
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te hebben om gebruilr te maken van de tusschenkomst van particulieren, 
door wie dit toezicht, dat veelal steun en leiding zal insluiten, door
gaans het beste kan worden uitgeoefend. Hierbij wordt niet alleen ge
dacht aan de aangesloten vereenigingen , stichtingen en instellingen, 
doch ook aan lichamen, die niet zoozeer algemeene verzorging van min
derjarigen als wel bescherming en ondersteuuing del' crimineele en ver
waarloosde jeugd in het bijzonder beoogen , met name vereenigingen als 
onder den naam "Pro Juventute" sedert ongeveer twee jaren te Am
sterdam in werking en thans ook reeds elders opgericht (zoo te 'sGra
v enhage) of in wording zijn. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 18. Eenige leden achtten de voorlaatste alinea te vaag. Ge
vraagd werd, wat onder "slecht gedrag" is te verstaan. 

De redactie van het eerste lid van het artikel werd gewrongen ge
acht. Men gaf in overweging te lezen: 

"Aan jeugdige personen. die, overeenkomstig de bepaling van art. 
39bis van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking van de Regeering 
gesteld, in een rijksopvoedingsgesticht worden verpleegd, kan te allen 
tijde voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag worden verleend, 
wanneer persoonlijke of zakelijke omstandigheden, hen betreffende, daartoe 
aanleiding geven. 

"Op hen, die, hoewel elders verpleegd, naar het voorschrift van 
art. 12 dezer wet geacht worden tot de bevolking van een rijksop
voedingsgesticht te behooren, is het voorgaande lid mede toepasselijk". 

Uit de bepalingen van art. 21 volgt, dat de daar bedoelde al
gemeene maatregel van bestuur eene aanwijzing zal hebben te be
vatten omtrent het begrip en de toepassing van het begrip" slecht 
gedrag". Zonder daarop vooruit te willen loopen. meent de onder
geteekende hiel' te kunnen opmerken, dat art. 18 beoogt van de 
voorwaardelijk ontslagen verpleegden het gedrag van een gewoon 
arbeidzaam en ordelievend mensch te vorderen. 

De redactie van het eerste lid is ten naaste bij overeenkomstig 
de in oV!lrweging gegeven lezing gewijzigd. 

G. O. Art. 18, Ie lid = O. Art. 18, met wijziging: 
van den aanvang, die luidde: :tAan jeugdige personen" enz. 
van urtikel 39bis" in »artikel 39" 
van »behooren, ten" in: »hehooren, kan, ten" 
en van het slotwoord: ,. verleend." in »verleend, wanneer persoonlijke 

of zakelijke omstandigheden hen betreffende daartoe aanleiding geven." 
2e en 3e lid = 2e en 3e lid der wet. 

N on VAN WIJZIGING. In het eerste lid wordt in den aanhef het woord 
,. Aan" vervangen door de woorden ,. Ten aanzien van" en worden voorts 
de woorden ,. in een Rijksopvoedingsgesticht worden verpleegd, of, hoe
wel elders verpleegd, naar het voorschrift van het tweede lid van 
artikel 12 dezer wet tot de bevolking van een Rijksopvoedingsgesticht 
geacht worden te behooren kan ten allen tijde voorwaardelijk of on
voorwaardelijk ontslag worden verleend" vervangen dool' de woorden 
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»in een Rijksopvoedingsgesticht of elders worden verpleegd kan ten allen 
tijde worden beschikt, dat de voorziening van Regeeringswege in de 
opvoeding voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is ge!5indigd". 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(14 Juni 1900.) 

De heer VAN BYLANDT (Apeldoorn): Ik wenschte den Minister slechts een en
kele vraag te doen naai' aanleiding van de laatste zinsnede van dit artikel: "Op 
de vOOl'waardelijk ontslagenen wordt van Rege8l'ingswege toezicht gehouden". Ik 
acht dit toezicht een zaak van zeer g"oot belang: daal'bij za I moeten worden be
toond menschenliefde en belangstelling in het lot van die personen, opdat ze niet 
weder in slechte handen komen. Ook in deze zal het de zaak zijn geschikte per
sonen te vinden. 

Zou de Minister wellicht kunnen mededeel en , doOi' wie of dool' welk college dit 
toezicht zal worden gehouden 7 Mocht hij hiel'op thans nog geen bepaald antwoOl'd 
kunnen geven, dan blijf ik op deze zaak ten zeerste zijn aandacht vestigen. 

De heer CORT VAN DER LINDEN, JJfinister van Justitie: Ik ben het volkomen 
eens met den geachten afgevaardigde, dat het hier geldt een zaak van gl'oot be
lang - een van die zaken die krachtens art. 21 zal moeten worden geregeld bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

Op dit oogenblik kan ik hieromtrent echter geen nadere mededeelingen doen. 

Art. 19. 

Aan verpleegden in de tuchtscholen kan bij vertrek en aan 
verpleegden in de rijksopvoedingsgestichten of elders, die over
eenkomstig de bepaling van artikel :39 van het Wetboek van 
Strafrecht ter be chikking der Regeering zijn gesteld, bij het 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk eindigen van de voorziening 
van Regeeringswege in de opvoeding, van Rijkswege reisgeld 
of rei gelegenheid worden verstrekt, indien de stand hunner 
uitgaanskassen het niet mogelijk of niet wenschelijk maakt, 
dat daaruit zoodanige uitgaven worden bestreden. 

O. Art. 19. Indien de stand hunner uitgaanskassen het niet moge
lijk of niet wenschelijk maakt hen daaruit zoodanige uitgaven te doen 
bestrijden, kan den verpleegden in de tuchtscbolen bij hun vertrek en 
den verpleegden in de rijksopvoedingsgestichten, daaronder begrepen 
degenen, die naar de bepaling van het tweede lid van artikel 12 dezer 
wet tot de bevolking der rijksopvoedingsgestichten geacht worden te 
behooren, bij hun voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag van Rijks
wege reisgeld of reisgelegenheid worden verstrekt. 

Memorie van Toelichting. 

A,·i. 19. Wat de tuchtschool betreft is het voorschrift van dit artikel 

40 
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bepaald noodzakelijk mpt het oog op de \nterneeringen van korten 
duur, die geen gelegenheid zullen geven tot het vormen van uitgaans
kassen, voldoende om de kosten van de terugreis te dekken. 

Uit den tekst van artikel 357 en uit de bedoeling van artikel 442 
van het Burgerlijk Wetboek, zooals die luiden volgens het wijzigings
ontwerp [dat geworden is de wnt van 6 Februari 1901, Stbl. no. 62], 
volgt, dat de krachtens de bepalingen van die artikelen in de tucht
scholen opgenomen kinderen niet onder dit voorschrift zijn begl'epen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Á"t. 19. Tel: verbetering der redactie werd voorgesteld te lezen: 
~ Aan verpleegden in tuchtscholen kan bij yertrek, en aan verpleeg

den der rijksopvoedingsgestichten kan bij voorwaardelijk of onvoor
waardelijk ontslag, van Rijkswege reisgeld of reisgelegenheid worden 
verstrekt, indien de stand hunner uitgaanskassen het niet mogelijk of 
niet wenschelijk maakt daaruit zoodanige uitgaven te bestrijden." 

Wanneer van verpleegden del' Rij ksopvoedingsgesticbten gesproken 
wordt, zal het niet noodig zijn van het tweede lid van art. 12 mel
ding te maken. 

In de redactie is de voorgestelde verandering gebracht, met be
houd nochtans van de verwijzing naar bet tweede lid va.n art. 12, 
omdat deze elke onzekerheid ten eenenmale buitensluit. 

G. O. Art. 19. Aan verpleegden in de tuchtscholen kan bij vertrek 
en aan verpleegden in de rijksopvoedingsgestichten, daaronder begrepen 
degenen, die naar de bepaling van hllt tweede lid van artikel 12 dezer 
wet tot de bevolking der rijksopvoedingsgestichten geacht worden te 
behooren, bij voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag van ltijkswege 
reisgeld of reisgelegenheid worden verstrekt, indien de stand hunner 
uitgaanskassen het niet mogelijk of niet wenschelijk maakt, dat daaruit 
zoodanige uitgaven worden bestreden. 

NoTA. VAN WIJZIGING. De woorden uan verpleegden in de Rijksop
voedingsgestichten, daaronder begrepen degenen, die naar de bepaling 
van het tweede lid van artikel 12 dezer wet tot de bevolking der 
Rijksopvoedingsgestichten geacht worden te behooren, bij voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk ontslag" worden vervangen dool' de woorden »aan 
verpleegden in de Rijksopvoedingsgestichten of elders, die overeenkom
stig de bepaling van artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht tel' 
beschikking der Regeering zijn gesteld, bij het voorwaardelijk of onvoor
waardelijk eindigen van de voorziening van Regeeringswege in de op
voeding". 

§ V. 

Art. 20. 

De opdracht aan eene vereemgmg, stichting of instelling 
van weldadigheid bedoeld bij artikel 12 dezer wet; het bevel 
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tot opneming in en ont tot ontslag uit een r~iksopvoedings
gesticht, beooeld hij artikel 16 dpzer wet; de beschikkingen 
tot toekenning van sub idie, bedoeld bij de artikelen 12 en 
15 dezer wet; al mede de beschikkingen omtrent overbrenging, 
bedoeld bij artikel 17 dezer wet, en omtrent voorwanrclelijk 
en onvoorwaardelijk eindigen van de voorziening van Regeerings
wege in de opvoeding, bedoeld bij artikel 18 dezer wet, gaan 
uit van oen Minister van Justitie, gehoord het Algemeen 
College van Toezicht, Bijstand en Ad vies, en zooveel noodig, 
maar door tusscbenkomst van dit College, de Commissiën van 
'l'oezicht, bedoeld in artikel 5 dezer wet, en de voogdijraden, 
bedoeld bij artikel 3 56 van het Burger! ijk Wetboek. 

O. Art. 20 = Art. 20, met uitzondering van het laatste gedeelte, 
beginnende met »on voorwaardelijk eindigen", dat in het ontwerp ge
lezen werd: "on voorwaardelijk ontslag bedoeld bij art. 18 dezer wet, 
gaan uit van den Minister van Justitie, gehoord het Algemeen College 
van Toezicht, Bijstand en Advies, en door tusschenkomst van dit 
College, zoo veel noodig de Oom missies van Toezicht, bedoeld in artikel 
5 dezer wet, en de voogdijraden, bedoeld bij artikel 385a van het 
Burgerlijk Wetboek." 

Memorie van Toeliohting. 

De vijfde ajdeeling eindelijk bevat de noodige bepalingen tot aan
wijzing der autoriteit, van wie beslissingen en beschikkingen, in het 
ontwerp bedoeld, moeten uitgaan, en der bestuursmaatregelen, waarbij 
nadere voorschriften en regelen, door het ontwerp vereischt, in aet 
leven zullen worden geroepen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 20. Ten einde de lezing van het artikel gemakkelijker te 
maken, werd in bedenking gegeven achter de woorden »artikel 12 
dezer wet", "artikel 16 dezer wet" en "artikelen 12 en 15 dezer wet" 
eene komma-punt te plaatsen. Het slot zou gelezen kunnen worden: 
,.gehoord het Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies en 
zoo veel noodig, maar door tusschenkomst van dat college, de Com
missien" enz. 

Van de gegeven wenken is gebruik gemaakt. 

G. O. Art. 20 = O. Art. 20, met wijziging van drie komma's in 
komma-punten en der woorden: "en door tusschenkomst" enz. in "en 
zooveel noodig maar door tusschenkomst van dit college, de Commissilin 
van Toezicht" enz. 

NOTA VAN WIJZIGING. De woorden »voorwaardelijk en onvoorwaar
delijk ontslag" worden vervangen door de woorden :t voorwaardelijk en 
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onvoorwaardelijk eindigen van de voorziening van Regeeringswege in 
de opvoeding" en wordt voorts :0 artikel 385a" vervangen door ~ arti
kel 385b". 

Art. 21. 

Het beheer en de inrichting der tuchtscholen en der rijks
opvoedingsgestichten; de voorwaarden bedoeld bij de artikelen 
12 en 15; het toezicht bedoeld bij artikel 13 en de wijze van 
bepaling en van toekenning der subsidie, bedoeld bij de arti
kelen 12 en 15 dezer wet; de toepassing van de maatregelen, 
bedoeld bij artikel 12, artikel 16 en artikel 1 dezer wet, 
alsmede de functiën van het Algemeen College van Toezicht, 
Bijstand en Advies en de wijze, waarop deze worden uitge
oefend, worden naar de beginselen dezer wet nader geregeld 
bij eenen algemeenen maatregel van bestuur. 

0_ Art. 21. Het beheer en de inrichting der tuchtscholen en der 
rijksopvoedingsgestichten, de voorwaarden bedoeld bij de artikelen 12 
en 15, het toezicht bedoeld bij artikel 13 en de wijze van bepaling 
en van toekenning der subsidie, bedoeld bij de artikelen 12 en 15 
dezer wet, de gevallen waarin en de wijze waarop de maatregel, be
doeld bij artikel 12 dezer wet, benevens de gronden en de wijze waarop 
de maatregel bedoeld bij artikel 16 dezer wet toepassing vinden, de 
omstandigheden waarin en de wijze waarop de maatregelen bedoeld bij 
artikel 18 dezer wet worden toegepast, alsmede de functiën van het 
Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies en de wijze, waarop 
deze worden uitgeoefend, worden naar de beginselen dezer wet nader 
geregeld bij eenen algemeenen maatregel van bestuur. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord_ 

Art. 21. Ook hier ware de lezing door plaatsing van komma-punten 
te vergemakkelijken. In plaats van "de gevallen waarin en de wijze 
waarop de maatregel, bedoeld bij art. I 2 dezer wet, benevens de 
gronden en de wijze waarop de maatregel bedoeld bij art. 16 dezer 

. wet toepassing vinden, de omstandigheden waarin en de wijze waarop 
de maatregelen bedoeld bij art. 18 dezer w!'t worden toegepast", 
wenschte men te lezen: "de toepassing van de maatregelen bedoeld bÜ 
art. 12, art. 16 en art. 18 dezer wet." 

Aan de te kennen gegeven wenschen is voldaan. 

G. O. Art. 21 = Art. 2\ der wet. 
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Amendement van de heel'en KETELAAR EN NOLTJNG, 

De aanvang van al't, 21 worde gelezen: 

"Het beheel' en de im'ichting del' tuchtscholen en del' Rijksopvoedingsge
stichten worden nadel' bij de wet geregeld, 

nDe voorwaarden bedoeld enz," 

De heel' KETELAAR: Ik heb gisterenmiddag [zie bI. 535 en 54'lJ voldoende 
uiteengezet, waal'om ik van oOl'deel ben, dat wij die geheel nieuwe instelling van tucht
scholen niet kunnen oVel'laten aan een I'egeling bij algemeenen maatregel van bestuul', 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Minister vatl Justitie: Reeds gisteren [zie bI. 
540 volg,J heb ik mij tegen dit amendement verklaard, wa:'\I'aan ik thans nog een 
enkel wool'd wenscll toe te voegen, lIet geldt hiel' de regeling van een uitel'mate pl'actische 
zaak, waarbij de el'val'ing nog uitspl'aak moet doen, Gaat men nu de regeling hiel'van 
overlaten aan de wet, dan zal het eel'ste gevolg dual'van zijn een langdurig uitstel, want 
een wettelijke regeling moet wel niet beter zijn voorbel'eid dan een bestuursmaatregel, 
maal' zij eischt langdurigel' voorbereiding, omdat zij bel'ekend is op dUUlozaamheid, 
NaaI' mijne meening zouden met de voorbereiding van een del'gelijke wet jal'en zijn 
gemoeid, Reeds uit dat oogpunt zou ik aanneming van het amendement betreuren. 

Gesteld echter dat el' een in de wet vastgelegd stelsel kwam, dan zouden wij 
daarin juist datgene missen, wat in een regeling als deze noodig is, nl. alle mo
gelijke elasticiteit, Wij zullen toch in den eersten tijd dikwerf mistasten, en het 
moet dus mogelijk zijn de I'egeling te herzien, Vool'al is dit zoo wenschelijk , om
dat juist op dit gebied de denkbeelden in een staIlium van wOl'ding verkeel'en, 
en telkens nieuwe denkbeelden dOOl' de praktijk aan de hand worden gedaan, Ook 
daarom acht ik het niet wenschelijk deze zaak bij de wet te regelen, 

En in de derde plaats acht ik het ook daarom niet wenschelijk , omdat men, dool' 
in de wet een pngen band te leggen, het particulier initiatief van directeuren, van 
commissiën van bijstand en toezicht en zelfs van de Regeering minder vl'uchtbaar 
maakt dan andel's het geval zou zijn, Laat men de taak aankomen op de eigen 
vel'antwoOl'delijkheid del' betl'okken personen en autoriteiten, dan zullen zij met 
liefde aan het stelsel iets vel'betel'en, maal' bindt men alles in een wet, dan 

• dooft men ook de liefde voor vel'betel'Îng uit, Ook uit dit oogpunt vel'dient het 
amendement geen aanbeveling. 

En is het nu uit een oogpunt van wetgeving niet zonderling, dat wij eerst hebben 
de stralIen, die geregeld wOl'den in het vOI'ig wetsontwel'p [wet van 12 Febr. l!lOI, 
Stb, no. 63, waarol'er in deel V bI. 331 volg,]. dat daarna een algemeene maatregel 
van bestuur zal wOl'den gemaakt en dat inlusschen dit wetsontwel'p nog eens weel' 
verwijst naar een volgende wet 7 

Ik meen, dat deze zaak moet wOI'den overgelaten aan de verantwoordelijkheid 
del' Regeering, 

De heel' PIJNAPPEL, voorzitter der Commissie Vatt Voorbereiding: De Commissie van 
Voorbereiding is eenstemmig tegen het amendement. Zij meent dat bet een zeel' 
gl'oot oponthoud zal kunnen veroorzaken. dat hetgeen hiel' behandeld wordt tot 
de taak del' Uitvoerende Macht behoort en zij meent ook, in overeenstemming met 
hetgeen te dien aanzien is opgemel'kt bij art. 3 [zie hiervoor bI. 566 vlg.J, dat de 
controle, VOOI' zoo veel de kosten betreft, telken jare zal geschieden bij de begrooting, 
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De heer KETELAAR: Ik kan niet zeggen, dat nit het gespl'okene veel instem
ming blijkt met ons amendement, VOOI' ik el' evenwel toe zou kunnen besluiten 
mijn amendement in te trekken, zou ik den Ministel' wel willen vragen, of hij 
bel'eid is de eerste gelden, die voo I' del'gelijke inrichtingen zullen worden uitge
t1'okken, aan te vragen bij suppletoÎl'e begl'ooting, In dit geval zullen die kosten 
en de toelichting betel' kunnen worden besproken dan wanneel' zij vcrdl'inken 
tusschen ~e vele posten del' gewone begrooting, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Jfinister van Justitie: In sommige gevallen 
kan het wenschelijk zijn del'gelijke zaken bij suppletoil'e begl'ooting aan te vragen, 
maal' dit hangt ~an omstandigheden af en een del'gelijke belofte als de heel' 
Ketelaar vraagt kan ik natuurlijk niet geven, 

De heel' KETELAAR: Nu kan ik niet andel's doen dan mijn amendement hand. 
haven, Het geheele betoog van den Minister is gebaseerd geweest op het stand
punt: wij weten niets van de zaak af; eel' wij el' wat van weten zal het lang 
duren en daarom zullen wij de zaak maal' invoeren bij algemeenen maatl'egel van 
bestuur, De leden moeten dan nu maar in duister rondtastelI en in dien tijd zui
len wij wel el' achter zien te komen. 

Ik acht dit geen goede regeling en handhaaf het amendement, 

[Het amendement-Ketelaar wOl'dt verwOl'pen met 63 tegen 5 stemmen,] 

(Vgl, art. 39bis, tweetle litl van h~t Wetboek van Strafrecht in Deel V bi, 442,) 

Art. 22. 

De vaststelling van huishoudelijke reglementen voor de tucht
scholen en voor de rijksopvoedingsgestichten en de nadere regeling 
der functiën van de COfumissiën van Toezicht en der wijze, 
waarop deze worden uitgeoefend, geschiedt naar de beginselen 
dezer wet door den Minister van Justitie, het Algemeen Col
lege van r:I.'oezicht, Bijstand en Advies gehoord, 

0, Art, 22 = Art. 22, 

Memorie van Toelichting . 

.A,'t. 22, De vaststelling dezer reglementen, die slechts een uit
werking voor ieder gesticht zullen hebben te bevatten van de bepalin
gen van den maatrege~ van algemeen bestuur van artikel 21, ver
eischt geen Koninklijke besluiten, doch kan gevoegelijk geschieden door 
den Minister van Justitie, evenals de nadere omschrijving der functilin 
en der wijze van werken der locale Commissies van Toezicht, wier 
leden eveneens door dien Minister worden benoemd, 
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Slotbepaling. 

Art. 23. 

Deze wet treedt 111 werking op een nader door Ons te be
palen dag. 

o. Art. 23. In plaats van :> dag" stond »tijdstip". Voor het overige 
= Art. 23. 

Memorie van Toelichting. 

Slotbepaling. 

AI·I. 23. De inwerkingtreding van dit ontwerp van wet hangt niet 
alleen samen met de invoering der wijzigingen in het Wetboek van 
Strafrecht [wet van 12 Febr. 1901, Sib. no. 63, in deel V b1. 331 
volg.l en in het Burgerlijk Wetboek [wet van 6 Febr. 1901, Sib. no. 62J, 
meer vermeld, doch het tijdstip daarvan is ook afhankelijk van het 
tot stand komen der voorgeschreven bestuursmaatregelen en vooral 
van de oprichting der nieuwe inrichtingen van tucht. 

Behandeling in de Tweede Kamer. 
(28 JUlIi 1900.) 

Bij de tweede lezing werd besloten, in plaats van »tijdstip" te 
lezen :t dag". 



ALGEMEENE MAA'fREGELEN VAN BESTUUR, BEDOELD 
IN ARTIKELEN 22 EN 32, 2e LID , VAN HET 

WETBOEK VAN S'l'RAFRECH'f 1, BErfREFFR rDE HET 
INWE JDIG BEHEER ENZ. VAN - EN DE TUCH'l' 

IN GEVANGENISSEN, RIJKSOPVOEDINGSGESTICHTEN 
EN RIJKSWERKINRICHTINGEN. 

KONINKLIJK BESLUIT van den 31sten Augustus 1886 (Staatsblad nO, 

159), tot vaststelling van den algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur, bedoeld in art. 22 van het Wetboek van Strafrecht. 

[Gewi(jzigd en aangevuld bij de Kon. Besluiten van 20 Juli 1887 (Slb, nO, 

139), 19 November 1889 (Slb. nO. 171), 30 Juni 1891 (Slb. nO, 

143), 17 Juni 1899 (Stb. nO. 146), 13 November 1890 (Stb. 
nO, 198) en 7 Juni 1891 (Stb. nO. 142).] 

WlJ WILLEM lIl, bij de gratie Gods, Koning àer Nederlanden, Prins 
van 01:anje-Nassau, GI'oot-Hertog van LuxembUl'g, enz., enz., enz. 

Gelet op de wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3); 

Gezien art. 22 en art. 32, lid 2, van het Wetboek van Strafrecht, 
vastgesteld bij de wet van 3 Maart 1881 (Staatsblad nO. 35); 

Gezien de wet van 14 April 1886 (Staatsblad nO, 62); 

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 23 Juni 
1886, 4de afdeeling nO. 107; 

Den Raad van State gehoord (advies van 10 Augustus 1886, nO. 10); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Justitie, van 
25 Augustus 1886, 4de afdeeling, nO. 120; 

Hebben goedgevonden en verstaan, tot regeling vnn de inrichting en 
het beheer, de verdeeling der gevangenen en verpleegden in klassen, 

1 [De Algemeene maatregel van iowendig besluuf, bedoeld in art. 439 van het Wetboek 
van Strafrecht, wordt opgenomen in deel V]. 
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den arbeid, de bestemming van de opbrengst van den verplichten arbeid, 
het onderwijs, de godsdienstoefeningen en de tucht in de gevangenissen, 
Rijksopvoedingsgestichten en Rijkswerkinrichtingen, vast te stellen qen 
maatregel van inwendig bestuur, aan dit besluit gehecht. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 31sten Augustns 1886. 

De Ministel' lJan Justitie, 
(get.) Du TOUIt VAN BELLINCUAVE. 

De bij dit besluit vastgestelde 

(get.) WILLEM. 

ALGEMEENE MAATREGEL VAN INWENDIG BESTUUR, BEDOELD 

IN ART. 22 VAN HET WETBOEK VAN STHAFRECHT 

luidt na de daarin bij de hiervoren vermelde besluiten gebrachte wijzigingen, als volgt: 

TITEL 1. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

AltT. 1. Voor zooveel het tegendeel niet uitdrukkelijk is bepaald, 
zijn de achterstaande bepalingen van toepassing zoowel op de gevangenissen, 
waaronder worden verstaan de strafgevangenissen, huizen van bewaring 
en passantenhuizen, als op de l'tijkswerkinrichtingen en op de Rijks· 
opvoedingsgestichten l. 

Al deze inrichtingen zijn derhalve onder de generieke benaming:t ge· 
stichten" begrepen. 

AltT. 2. In de achterstaande bepalingen en daaruit voortvloeiende 
verdere voorschriften wordt de bevolking der gevangenissen aangeduid 
met de benaming van :.gevangenen", die del' Rijkswerkinrichtingen en 
Rijksopvoedingsgestichten met die van ,. verpleegden". 

Onder de algemeene benaming »gevangenen" zijn derhalve zoo wel 
de onveroordeelden als de veroordeelden begrepen. 

'l'en aanzien van de onveroordeelden zijn de achterstaande bepalingen 

1 Bij Kon. Besluit van 19 November 1889 (Staatsblad no. 171) is: 
10. deze Algemeene maatregel van inwendig bestuur, voor zoover die toepasselijk is op 

de Rijks\I erkinrichting te Hoorn ,ook Van tuepassing verkl3Jl'd op de Rijkswel'kiul'ichting 
voor vrouwen te Oegstgeest, met dien verstande dat I met afwijking in zoo verre van de 
artt. 61 en 87 , voor de vrouwen aldaar in de kantine snnif zal worden verkrijgbaar ge-
6teld 1 en van het door haar verdiend loon één derde gedeelte als uitgaauskas zal worden 
afgezonderd; 

20. bepaald dat art. 108 toepasselijk zal zijn op al de Rijkswerkinrichtingen Veen huizen ; 
een en andel' met ingang op 1 Januari 1890. 
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van de titels I-VII van toepassing, voor zooveel daarvan niet bij die 
van titel VIII wordt afgeweken '. 

AM'. 3. In gevallen van krankzinnigheid en van ernstige of besmet
telijke ziekten onder gevangenen en verpleegden is Onze Minister van 
Justitie bevoegd de lijders naar krankzinnigengestichten of andere 
ziekeninrichtingen te doen overbrengen en ze daar tijdelijk op 's Rijks kosten 
te doen verplegen. 

TI TEL Il. 

INltICllTING EN BEliEElt. 

§ 1. Im'icMing. 

AltT. 4, Wanneer in eenig gesticht personen van verschillende sek
sen moeten worden opgenomen, wordt zoo mogelijk eene afzonderlgke 
afdeeling van het gesticht voor de opneming van vrou wen bestemd, 

Door Onzen Minister van Justitie kan worden aangewezen, in welke 
gestichten slechts personen van Mne sekse zullen worden opgenomen. 

AltT. 5. Van de cellen in de huizen van bewaring aanwezig wordt steeds 
z,ooveel mogelijk gebruik gemaakt .. 

Ook wordt in die gestichten vermeden meer dan 5 personen bij 
elkaar te plaatsen. 

Dit laatste geldt niet voor de gemeenschappelijke slaapplaatsen, van 
alcoves voorzien. 

ART. 6. Voor zooveel de inrichting der gebouwen het toelaat, worden 
de gemeenschappelijk geplaatste gevangenen en verpleegden des nachts 
in ijzeren alcoves onderling afgezonderd. 

Op grond van jeugdigen leeftijd, van ouderdom en van lichaams
of zielstoestand, kunnen door de colleges van regenten op dien regel 
uitzonderingen worden toegestaan. 

Waar de gelegenheid tot plaatsing van alcoves voorloopig nog ont
breekt, wordt daarin zoodra mogeltik voorzien. Door Onzen Minister 
van Justitie wordt daarvoor bij de Staatsbegl'ooting jaarlijks eene som 
in raming gebracht. 

AltT. 7. Bij elk gesticht - alleen de passantenhuizen uitgezonderd
moet de gelegenheid bestaan om de bevolking de vrije lucht te doen 
genieten. 

Waar die gelegenheid voorloopig nog ontbreekt, wordt daarin zoodra 
mogelijk voorZIen. 

§ 2. Beheer van de gevangenissen, de Ripcswel'kinrichting te Hoorn 
en de RiJ'ksopvoedingsgestichten. 

ART. 8. In elke gemeente, waar een of meer der bij § 2 bedoelde 
gestichten aanwezig zijn, wordt het beheer gevoerd door een college 

, Het tweede en derde lid is bij art. 2 bijgevoegd bij Kon. besluit van 7 Juni 1901 
(Stó. 142). 

-----_.- ._-



AANVULLING OP DE 

GESCHIEDENIS DER WETTEN TOT INVOERING, 
WIJZIGIKG ENZ. 

VAN HET WE'rBOEK VAN S'rRAFRECfrr. 

Rohood bij bI. 634. 

Art. 3 van den Algemeenen maatregel van 31 Augustus 1886 (Stb. 
nQ. 159) is aan.gevuld bij Kon. bes!. van 30 Maart 1903 (Slb. nQ

• 94), 
luidende als volgt: 

(Staatsblad n°. 94). BESLUIT van den 30sten Maart 1903, hou· 
dende nadere aanvulling van den Algemeenen Maatregel van 
inwendig bestuur, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 31 Augus
tus 1886 (Staatsblad n°. 159). 

WIJ WILHELMIN A, bi} de gratie Gods, Koningin del' Nederlanden , 
Prinses van Oranje-Nassau enz., enz., enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister vau Justitie, van den 5den 
November 1902, 3e Afdeeling, nO. 120; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den Algemeenen Maatregel van 
inwendig bestuur, vastgesteld hy Koninklijk besluit van 31 Augustus 
1886 (Staatsblad nO. 159) en gewijzigd en aangevuld by de Koninklijke 
besluiten van 20 Juli 1887 (Staatsblad nO. 139), 19 November 1889 
(Staatsblad nO. 171), 30 Juni 1891 (Staatsblad nO. 143), 17 Juni 1899 
(Staatsblad nO. 146), 13 November 1900 (Staatsblad nQ

• 198) en 7 Juni 
1901 (Staatsblad nO. 142), nader aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord, advies van den 23slen December 1902, 
nO. 19; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Justitie, van den 
18dclI Maart 1903, Afdeelingen 3/2 A, nO. 258 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 3 van . voormelden Algemeonen Maatregel aan te vullen met 
een tweede lid, luidende: 

In buitengewone gevallen ter beoordeeling van vorengenoemden 

- -~~- - --- - - ~- -- - ~- ----~--



Minister kan aan gevangenen en verpleegden met machtiging van dien 
Minister en onder de door dezen te stellen waarborgen worden vergund 
tijdelijk het gesticht, waarin zij zijn opgenomen, te verlaten. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 30s(en Maart 1903. 

De Minister van Justitie , 

(get.) J. A. LOEF~' . 

(get.) WILHELMINA . 
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van regenten, voor zooveel onder diens bevelen de hoofden dllr ge
stichten er niet mede zijn belasL. 

ART. 9. H~t aantal leden dezer colleges bedraagt ten minste drie, doch 
wordt overigens door Ons, ook met het oog op de ligging en de uit
gebreidheid der gestichten, voor elk college nader geregeld. 

AR'l'. 10. Behouden~ het bepaalde bij art. 19 worden de leden en de 
voorzitter door Ons benoemd na ontvangst eener aanbeveling 1 van twee 
personen I bij vacature door het college zelf aan den Minister van Justitie 
in te zenden. 

Bet college kiest uit zijn midden een secretaris en een thesaurier, 
tenzij door Ons termen worden gevonden om aan het college een be
zoldigden secretaris toe te voegen. 

AltT. 11. De leden ontvangen geene bezoldiging; het college ontvangt 
een door Ons vast te stellen jaarlijksch abonnement ter vergoeding van 
bureel- en schrijfbehoeften I rijtuighuur en andere kleine onkosten. Het 
overschot wordt door het college áan den secretaris I zoo deze geene 
bezoldiging geniet, en aan den thesaurier, ter vergoeding hunner werk
zaamheden, uitgekeerd. 

Indien daartoe door Ons termen worden gevonden I kan aan den the
saurier bovendien een door Ons vast te stellen jaarlijksch abonnement 
voor schijfloonen worden toegekend. 2 

An.T. 12. Het toezicht over alle aangelegenheden van de gestichten is 
aan het college van regenten opgedragen. 

Het ziet inzonderheid toe op .het gedrag, den dienstijver en de plichts
betrachting van de onderscheidene b€ambten; op de behoorlijke behan
deling (verpleging, voeding, kleeding, ligging, werkverschaffing enz.) 
van de gevangenen of verpleegden; op de handhaving van orde en tucht, 
en voorts in het algemeen op de nnu wkeurige naleving van de bestaande 
of later vast te stellen bepalingen omtrent het gevangeniswezen. 

AR'!'. 13. Behoudens het gezag, aan de hoofden toegekend, gaan in 
het algemeen alle bevelen omtrent den dienst van de gestichten Hn 
het college van regenten uit. 

ART. 14. Het college van regenten stelt eene instructie vast I waarbij 
het zijne werkzaamheden regelt en verdeelt. 

ART. 15. Het college van regenten is bevoegd in dringende omstan
digheden de beambten in hunne betrekking te doen bijstaan I alsmede 
om hen te schorsen in de waarneming van hunnen dienst, met gedeel
telijk of geheel gemis van traktement voor ten hoogste 14 dagen. 

Het college brengt zijne beschikking tot schorsing ter kennis van 
Onzen Minister van Justitie. 

1 »Na ontvangst eener aanbeveling". Deze woorden zijn ingevolge Kon. Beslnit van 20 
Juli 1887 (Staat8blad no. 139) in de plaats gekomen van de woorJen »nit eene voordracht". 

2 Bij Kon. Beslnit van 20 Juli 1887 (Staat8blad no. 139) werd aan het artikel dit 
tweede lid toege.oegd, dat ingevolge art. 4 van genoemd Besluit wOI'dt geacht te zijn 
in werking getreden tegelijk met den algemeenen maatregel van inwendig bestuur zei ven. 

- -----
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Schorsing voor langeren tijd kan alleen door dien Minister worden 
opgelegd. 

Behoudens kennisgeving aan dien Minister en onder zijne goedkeuring 
is het college van regenten ook bevoegd, bij ziekte of ontstentenis van 
beam bten, of bij andere daartoe bestaande noodzakelijkheid, tijdelijke 
plaatsvervangende beambten in dienst nemen. 

ART. 16. Het college van regenten zendt jaarlijks vóór 1 Maart aan 
den Minister van Justitie een verslag omtrent den toestand der inrich
tingen, aan zijn beheer toevertrouwd. 

De wijze van samenstelling van dat verslag wordt dool' Onzen Mini
ster van Justitie voorgeschreven. 

ART. 17. In de levering der benoodigdheden zoowel voor den huis
houdelijken dienst als voor den arbeid en den land bou w wordt bij voor
keur door jaarlijksche openbare aanbesteding voorzien. 

Alt'f. 18. Alle declarati!ln wegens leveringen of werkzaamheden aan 
de gestichten voor zoo veel de last daartoe niet rechtstreeks door Onzen 
Minister van Justitie of den ingenieur-architect voor de gevangenissen 
en rechtsgebouwen is gegeven, zijn aan het onderzoek en de goedkeu
ring van het college van regenten onderworpen. 

ART. 19. De gestichts-besturen welke bij de inwerkingtreding van dit 
besluit bestaan, treden zonder nadere benoeming als college van regenten 
op. De vice-presidenten zijn te rekenen van dat tijdstip voorzitter. 

ART. 20. Het college van regenten vergadert ten minste eenmaal in 
de veertien dagen. 

§ 3. Beheer del' Ri}kswerkim'ichtingen Veenlmizen. 

All'!" 21. Het beheer wordt onder de leiding van een hoofddirecteur 
gevoerd door de hoofden del' gestichten. 

Op den gang van zaken wordt naar eene door Ons vast te stellen 
instructie toezicht uitgeoefend door een college van regenten. 

Aln'. 22. Het aantal leden van het college van regenten bedraagt ten 
minste :leven. 

De leden en de voor:litter worden door Ons benoemd - bij vacature 
na ontvungtit. eener aanbeveling 1 van twee personen, door het college 
zelf aan den Minister van Justitie in te zenden. 

Het college kiest uit zijn midden een secretaris, tevens thesaurier, 
tenzij dool' Ons termen worden gevonden om aan het college een bezol
digden secretaris-thesaurier toe te voegen. 

AUT_ 23. De leden ontvangen geene bezoldiging; het college ontvangt 
een dool' Ons vast te stellen jaarlijksch abonnement, tel' vergoeding van 
bureel- en schrijfbehoeften, rijtuighuur en andere kleine onkosten. Het 
overschot wordt door het college aan den secretaris, tevens thesaurier, 

1 ~Na out vangst eener aanbeveling". Deze woorden zijn, ingevolge Kon. Besluit van 20 
Juli 1887 (Staat8blad no. 189) in ue plaats gekomen van de wool'uen »uit eene voordrucht". 

-- -
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zoo deze geen bezoldiging geniet, ter vergoeding zijner werkzaamheden, 
uitgekeerd. 

Indien daartoe door Ons termen worden gevonden, kan aan den seCl'e
taris tevens thesaurier, bovendien een door Ons vast te stellen jaarlijksch 
abonnement voor schrijfloonen worden toegekend. 1 

ART. 24. De hoofddirecteur heeft de bevoegdheden, bij art. 15 aan 
de colleges van regenten over de gevangAnissen toegekend. 

AttT. 25. De dienst van den hoofddirecteur en van de hoofden en 
verdere beambten bij de gestichten Veenhuizen wordt door Onzen Minister 
van Justitie bij instructie geregeld. 

Awr. 26. De artt. 14 en 17 van § 2 zijn ook toepasselijk op het 
beheer der Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. 

AltT. 27. Ten einde het beheer door contante betaling op de meest 
spaarzame wijze te doen voeren, kan door Onzen Minister van Justitie 
aan de hoofden der gestichten Veenhuizen een doorloopend krediet wor
den toegestaan. 

§ 4. Beambten. 

AUT. 28. Aan het hoofd der drie Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen 
staat een hoofddirecteur op eene jaarwedde van ten minste j 3000.-; 
aan het hoofd van elk dier gestichten een directeur op eene jaarwedde 
van ten minste /1800.-

De hoofden van alle overige gestichten voeren den titel van directeur, 
directrice of cipier. 

Ter bepaling van den titel en de bezoldiging dezer gestichtshoofden 
worden die gestichten verdeeld in zeven klassen. 

De rangschikking dezer gestichten in een der zeven klassen geschiedt 
door Ons op voordracht van Onzen Minister van Justitie. 

In de gestichten der eerste klasse geniet het boofd eene jaarwedde 
van ten minste /2250.-; in de gestichten der tweede klasse van ten 
minste j 2000.-; in de gestichten der derde klasse van ten minste 
/1750.-; in de gestichten der vierde klasse van ten minste f 1500.-; 
in de gestichten der vijfde klasse van ten minste f 1250.-; in de ge
stichten der zesde klasse van ten minste f1000.- en in de gestichten 
der zevende klasse van ten minste /250.-. 

Aan het hoofd van verschillende onderling afgescheiden, doch nevens 
elkander gelAgen gestichten kan door Ons één directeur of directrice 
worden gesteld. 2 

1 Bij KOD. Beslnit van 20 Juli 1887 (SttIatshlad no. 139) wenl aan het artikel dit 
tweede lid toegevoegd, dat ingevolge art. 4 van genoemd Besluit wordt geacht te zijn in 
werking getreden tegelijk met dcn algemeenen maatregel vnn inwendig bestuur zclven. 

2 Bij Kon. Besluit vun 17 Juni 1899 (Staatsblad no. 146) wen I art. 28 aldus vast
gesteld. Het oorspronkelijke nrt. 28 luidde: 

~Ann het hoofd van de drie }tijkswe)'kinrichtingen Veenhuizen en het Rijksgesticht Ommer
schans - zoolang dit lnntste nog bestemd blijft tot verpleging vnn hen. die wegens 
bedelarij of landlooperij tot opzending naaf een bedelaarsgesticht zijn veroordeeld - ataat 
een hoofddirecteur. 



--- -~~---~=-=--_.~--~~ ----- ! 

638 ALGEMEENE MAATREGELEN VAN BESTUUR 

ART. 29 . Ten aanzien van de benoeming van bedienaren van den 
godsdienst l treedt Onze Minister van Justitie, zooveel noodig, in over
leg met de kerkelijke overheid. Behoort naar de eischen der godsdienstige 
gezindte de benoeming door die overheid te geschieden, dan heeft dit 
plaats, doch blijft do benoemde, alvorens in dienst te treden, aan de 
toelating des Ministers onderworpen. 

Voor de benoeming van Predikanten I te Veenhuizen blijven de thans 
bestaande bepalingen van kracbt. 

ART. 30 . De boofddirecteur en de verdere beambten in de drie ge
sticbten Veen huizen en de hoofden van de overige gestichten hebben 
boven hunne jaarwedde het genot van vrije woning voor zich en hun gezin. 

Dit genot kan door Onzen Minister van Justitie ook aan andere be
am bten worden toegekend. 

Aan ongehuwde beambten 2 kan door hem gelegenbeid worden gegeven 
tot kostelooze inwoning in de gestichten. 

AltT. 31. Alle bearubten en hunne gezinnen szuIlen, des verlangd, 
ten koste van bet Rijk geneeskundig worden bebandeld en van genees
middelen voorzien, mits zich onderwerpende aan de bepalingen, welke 
met opzicht tot den geneeskundigen dienst in de gestichten zullen wor
den in acht genomen. 

In de bij § 2 van dezen titel bedoelde gestichten is het bepaalde bij 
dit artikel niet van toepassing op de geestelijken, godsdienstleeraars en 
godsdienstonderwijzers. 

AltT. 32 . De hoofddirecteur van de Rijkswerkinrichtingen te Veen
buizen en de hoofden en verdere beambten der gestichten zijn aan de col
leges van regenten ondergeschikt en verplicht bunne bevelen op te volgen. 

Voor zooveel dit niet reeds is geschied bij dit besluit of zal geschie
den hij de door Ons vast te stellen huishoudelijke reglementen of bij 
de door Ons of Onzen Minister van Justitie vast te stellen instructiën, 

De hoofden '-an elk der gestichten Veen huizen en van alle overige gestichten voeren 
den titel van directenl' , directrice of cipier. 

Tel' bepalinit van den titel en de bezoldiging van de hoofden worden de gesticbten ver
deeld in vier klassen. 

De rangschikking der gestichten io eene del' viel' klassen geschiedt door Oos op voor
dracht van Onzen Minister van Justitie. 

Jo de gestichten der eerste klasse geoiet het hoofd eeoe jaarwedde van meer clao 
11600; in de gestichten der tweede klasse van meer dan f 1000 doch niet hoogel' doo 
f 1600; in de gestichten der derde klasse van meer dan f 500 doch niet hooger clan 
11000, in de gestichten der vierde klasse van minder dan 1500. 

De hoofddirecteur van de gestichten Veen huizen geniet eene jaarwedde van ten minste/2000. 
Aan het hoofd van verschillende onderling afgescheiden, doch nevens elkander gelegen 

gestichten kan door Ons één directeur of directrice worden gesteld." 

l In nrt. 29 werd bij Kon. Bps!. van 13 Nov. 1900 (Sto. 198), io het eerste lid 
~geestelijken" vervangen door »bedienaren van den p;odsdienst", cn in het twecde ,Pro
testnntsche en Israëlitische geestelijken" door .Pl'edikantr.n". 

2 Volgens het Kon. besluit, in de vorige noot vermeld, werd het woord .beambten" 
in de plaats gesteld van »portiers en bewaurders". 

• Bij het besluit, in de vorige noot vermelcl, werden (le woorden »en hunoe gezinnen" 
hier bijgevoegd. 
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worden door de colleges van regenten voor de beambten bijzondere in
structiën vastgesteld. 

Alt1'. 33. De hoofden del' gestichten en de verdere beambten mogen 
geene andere bediening bekleeden of beroep uitoefenen J dan met goed
keuring van den Minister van Justitie. Zij mogen geene nering drijven, 
hetzij op hun eigen naam, hetzij op dien hunner huisgenooten. 

Het bepaalde bij dit artikel is niet van toepassing op de bedienaren 
van den godsdienst 2, de geneesheeren, de apothekers, de onderwijzers 
en de onderwijzeressen. Bij de gestichten Veenhuizen wordt ook voor 
dezen de goedkeuring vereischt van den Minister van Justitie. 

AWf. 34. Alle beambten en 7.ij die tijdelijk zonder aanstelling met 
de uitoefening eener functie in de gestichten zijn belast 8, worden bij 
het aanvaarden hunner betrekking dool' den voorzitter van het college 
van regenten, bijgestaan door den secretaris, beëedigd. Het formulier 
van eed wordt door Onzen Minister van Justitie vastgesteld. 

Bij verplaatsing of bevordering is eene herhaling van den eed niet noodig. 

ART. 35. De hoofden der gestichten zullen in den regel als onbezol
digd Rijksveld wachter beëedigd worden ten einde bij proces-verbaal te 
kunnen constateeren de strafbare feiten waaraan de gevangenen of ver
pleegden zich mochten schuldig maken. 

ART. 36. Bij goed gedrag wordt aan beambten, die het verlangen, 
jaarlijks veertipn dagen verlof verleend . 

Dit verlof wordt verleend door het College van Regenten. 
Verlof voor eelle afwezigheid van meer dan 14 dagen achtereenvol· 

gens wordt door Onzen Minister van Justitie verleend. 
Is het noodig een beambte aan wien verlof is verleend te vervangen, 

dan geschiedt dit bij verlof voor veertien dagen voor 's Rijks rekening. 
Bij verlof voor meer dan veertien dagen, wordt door Onzen Minister 

van Justitie bepaald of de vervanging hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk 
voor 's Rijks rekening zal geschieden. 4 

AWf. 37. Alle misbruiken, verkeerdheden of overtredingen in eenig 
onderdeel van den dienst worden door tusschenkomst van de hoofden der 
gestichten zonder uitstel ter kennis van het college van regenten gebracht. 

1 Jle wooruen »of beroep uitoefenen" weraen hiel' bijgevoegd bij heL besluit, in de noot 
bij art. 29 vermeld. 

~ Zie ae noot bij art. 29. 

3 .Bij het besluit, in de noot bij nrL. 29 vermeld, wrrden de woorden »en zij die 
tijdelijk zonder aanstelling met de uitoefening een er functie in de gestichten zijn belast", 
hiel' bijgevoegd. 

4 Volgens het besluit, in de Doot bij Brt. 29 vermeld, werd 8rt. 36 nldus gelezen ter 
vervanging van de vroegere reuaclie, luideude: »Bij goed gedmg wordt aan de beambten, 
uie het verlangeu, jaarlijks veertien dagen verlof verleend. Is het noodig hen gedurende 
dien tij!l te vervangen, dan geschiedt diL voor 's Rijk. rekening. 

Verlof voor eene afwezigheid van meer dan 14 dagen achtereenvolgens wordt door 
Onzen Minister van ~ustitie verleend. Vel'lof voor korteren tijd wordt verleend door pf 

namens het College van regenten." 
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Wanneer de aard van het geval het medebrengt , kan elk beambte 
zich rechtstreeks tot het college van regenten wenden . 

Ten opzichte van het bepaalde in dit artikel wordt vc>or de gestichten 
Veenhuizen voor :. het college van regenten" gelezen,. den hoofddirecteur". 

De kennisgeving aan het college van regenten geschiedt door hem. 

ART. 38. De hoofden der gestichten en de onder hen gestelde be
ambten, met uitzondering van den hoofddirecteur van de Rijkswerk· 
inrichtingen te Veenhuizen , de bedienaren van den godsdienst, de genees
heeren , de apothekers, de onderwijzers en de onderwijzeressen bij al 
de gestichten, dr~gen binnen het gesLicht een onderscbeidingsteeken of 
uniform, door Onzen Minister van Justitie vast te stellen. 

Waar voor mannelijke beambten een uniform wordt voorgeschreven, 
komen de kosten daarvan voor rekening van het Rijk. De bewaa"ders, 
boodschaploopers en beambten in algemeenen dienst bij de gevangenissen, 
de Rijksopvoedingsgestichten en de Rijkswerkinrichtingen te [[ool'n en 
te Leiden, worden geheel ten koste van het Rijk gekleed. 

Door Onze)l Minister van Justitie kan worden bepaald dat ook de 
kosien van het onderscheidingsteekell voor bepaalde categori!in van be
ambten ten laste Vàn het Rijk zullen worden gebracht. 1 

ART. 39 . Waal' Onze Minister van Justitie het noodig acht beambten 
van wapenen te voorzien, worden deze ten koste van het Rijk verstrekt. 2 

De wapenen blijven Rijkseigendom. 

ART. 40 . Zonder goedkeuring van de hoofden der gestichten mogen 
de andere beambten geen werk voor hunne rekening aan gevangenen 
en verpleegden opdragen. 

AltT. 41. Bij het bezoeken van eene afdeeling voor vrouwen wordt 
een mannelijk beambte steeds door eene vrouwelij ka beambte vergezeld. 

Het bepaalde bij dit artikel is niet van toepassing op de geestelijken, 
godsdienstleeraars , godsdienstonderwijzers, geneesheeren en onderwijzers. 

AltT. 42. Bij het bezichtigen van gestichten door rechterlijke autori
teiten en door hoofdambtenaren van het Departement van Justitie zijn 
de beambten verplicht tot het geven van inlichtingen. 

1 Dit artikel wordt aldus gelezen volgens Kon. Bes!. van 13 Nov. 1900 (Stó. 198). 
Naar het Kon . Bes!. vnn 17 Juni 1899 (Slb. 146), luidde ort. 88, als volgt: De be
waard ers , portiers, boodschaploopers en beam bten in nlgemetnen <]jenst bij de gevangenissen, 
de Rijksopvoeclingsgestichten en de Rijkswerkinrichtingen te Hoorn en te Leidett, zoomede 
de cipier bij de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen dragen een uniform en worden door 
de zorg van het gevangcuisbeheer ten koste nn het Rijk gekleed. i'e overige mannelijke 
beambten in alle gestichtw met nitzondering van de geestelijken, den geneesheer, den 
apotheker en de onderwijzers, dragen binnen het !l:esticht een onderscheidingsteeken. Etu 
en ancler wordt door Onzen Minister van Justitie nader geregeld. 

'l'erwijl de aanhef van het oorspronkelijke artikel luidde: 
»De bewaarders, portiers en boodschaplo(lpers bij de gevangenissen, de Rijksopvoedings

gestichten voor jongens en de Rijkswerkinrichting te Hoorn", zoomede enz. 

2 Aldus gewijzigd bij Kon. Bes!. van 13 Nov. 1900 (Stb. 198). Vroeger werd in plaats 
van hel eerste lid gelezen: 

----- -

»Aan de bewaarders wordt van Rijkswege een sabel verstrekt. 
Aan Onzen Minister van Justitie wordt overgelaten te beslissen, of hel noodig is 

ook andere beambten van wapenen te voorzien." 
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ART. 43. Alle gevangenen en verpleegden worden bij aankomst inge
schreven in het register bedoeld bij art. 380 van het Wetboek van 
Strafvordering. 

Wanneer personen zich vrijwillig in arrest begeven, neemt het hoofd 
van het gesticht ben niet op, tenzij hij behoorlijk van hunne identiteit 
is verzekerd. 

ART. 44. De hoofden del' gestichten zijn verantwoordelijk voor de 
behoorlijke bewaking der gevangenen of verpleegden, voor de veilig
heid, de goede orde en tucht, en in het bijzonder ook voor de ge
trou we naleving. zoowel van dit reglement, als van de verdere reeds 
gemaakte of nog te maken wettelijke bepalingen of administratieve 
verordeningen. Zij kunnen bij volstrekte noodzakelijkheid zoodanige 
maatregelen nemen, als zij voor de veiligheid van het gesticht gera
den zullen oordeelen. 

Aan hunne zorg en bewaring worden toevertrouwd al de in het 
magazijn en voor den dienst in het gesticht opgeslagen goederen. 

AR'f. 45. De hoofden der gestichten hebben het gezag over de verdere 
beambten van het gesticht. 

Zij regelen en verdeelen hunne werkzaamheden onder goedkeuring wat 
de gestichten Veenhuizen betreft, van den hoofddirecteur, voor alle andere 
gestichten, van het college van regenten. 

De hoofden of, bij hunne afwezigheid, degene die hen vervangt, 
zijn bevoegd om in zeel' dringende omstandigheden, beambten oogen
blikkelijk hun dienst te doen staken. 

AllT. 46. De hoofden del' gestichten mogen zonder voorkennis en 
goedvinden van het college van regenten nimmer des nachts buiten het 
gesticht of hunne woning verblijven. 

Voor de gestichten Veenhuizen wordt alleen het goedvinden van den 
hoofddirecteur vereischt. 

AM'. 47. Uit de gesticbts-bibliotheek kunnen ook de beambten boeken 
ter lezing bekomen. 

ART. 48. Ingeval van verplaatsing met of zonder bevordering - zij 
bet ook op eigen verzoek - kunnen de daardoor veroorzaakte kosten 
dool' Ons geheel of gedeeltelijk van Rijkswege worden vergoed. 

§ 5. Geneeskundige dienst. 

ART. 49. De waarneming van den geneeskundigen dienst in de ge
:;tichten en bij de beambten en hunne gezinnen wordt op plaatsen waar 
garnizoen aanwezig is in dea regel toevertrouwd aan een officier van 
gezondheid van dat garnizoen - waar geen garnizoen aanwezig is, aan 
een burgergeneesheer . 

Waar garnizoen aanwezig is, wordt door Onzen Minister van Justitie 
eene voordracht gevraagd van den inspecteur van den geneeskundigen 
dienst der landmacht. 

Waar geen garnizoen aan wezig is, of wanneer geen officier van ge
zondheid voor de waarneming van den dienst, kan worden beschikbaar 

41 
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gesteld, wordt genoemde inspecteur over de keuze van een burgerge
neesheer geraadpleegd. 

ART. 50. Officieren van gezondheid in activiteit ontvangen voor die 
waarneming, ten laste der begrooting van het Departement van Justitie, 
eene toelage boven hun activiteitstraktement. 

ART. 51. De geneeskundige diens!. in de gestichten wordt, ook waar 
burgergeneesheeren dien waarnemen, uitgeoefend onder het oppertoezicht 
van den inspecteur van den geneeskundigen dienst dlJr landmacht. Z!jne 
bevelen - ook die van administratieven aard - worden door de ge
neesheeren opgevolgd. 

ART. 52. Aan de gestichten, waarin geen Rijks-apotheek bestaat, 
worden de geneesmiddelen op plaatsen waar garnizoen aanwezig is, uit 
de garnizoens-apotheek geleverd. 

De militaire apotheker ontvangt daarvoor, ten laste der begl'ooting van 
het Departement van Justitie, eene toelage boven z!jn activiteitstraktement. 

Is el' geen garnizoen aanwezig, dan wordt de levering van genees
middelen bij contract opgedragen aan een en apotheker. Dat contract 
wordt door Onzen Minister van Justitie vóór de goedkeuring onder
worpen aan de beoordeeling van den inspecteur van den geneeskundigen 
dienst der landmacht. 

AltT. 53. Over de regeling van den dagelijkschen dienst en de ver
houding van de in actieven dienst zijnde officieren van gezondheid tot 
de colleges van regenten en de hoofden del' gestichten, te omschrijven 
in de door Ons vast te stellen huishoudelijke reglementen, wordt de 
inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht vooraf door 
Onzen Minister van Justitie gehoord. 

ART. 54. Aan apotheken in de gestichten worden de geneesmiddelen 
geleverd uit 's Rijks magaz!jn van geneesmiddelen te Amsterdam. 1 

De kosten dezer verstrekkingen en van de leveringen uit de garni
zoens-apotheken komen ten laste der begrooting van het Departement 
van Justitie. 

§ 6. Algemeene vool'schriften. 

ART. 55. Met gevangenen of verpleegden kunnen in het gesticht worden 
opgenomen kinderen, die niet van de ouders kunnen worden gescheiden. 

Deze kinderen, alsook de kinderen in het gesticht geboren, worden 
zoo mogelijk verwijderd, zoodra zij de zorg der ouders kunnen ontberen. 

In alle behoeften van deze kinderen wordt ten laste van het Rijk voorzitln. 

ART. 56. In den regel wordt voor het onderhoud der gevangenen en 
verpleegden in alle onderdeelen direct in eigen beheer van Rijkswege 
zorg gedragen. 

In gestichten met geringe bevolking - tel' beoordeeling van Onzen 

1 "Amsterdam" is bij Kon. Besl. \'Bil 13 Nov. 1890 (Sto. 198) in de plaats gesteld 
van ,,'s Gravenhage". 
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Minister van Justitie - kan de zorg daarvoor, tegen betaling eener 
vergoeding per hoofd daags, worden aanbesteed. 

ART. 57. De voeding der gezonde gevangenen en verpleegden wordt 
door Onzen Minister van Justitie geregeld. 

De voeding voor zieken, gebrekkigen en reconvalescenten wordt in 
elk bijzonder geval dool' den geneesheer van het gesticht voorgeschre
ven, in overeenstemming met de daaromtrent vastgestelde regelen voor 
de militaire ziekeninrichtingen. 

ART. 58. Veroordeelde gevangenen, wier straf den tijd van drie 
maanden te boven gaat, worden steeds van Rijkswege gekleed, de 
overige gevangenen alleen voor zooveel zij daaraan behoefte hebben. 1 

De verpleegden worden allen van Rijkswege gekleed. 
Voor kleeding van Rijkswege worden dool' Onzen Minister van Justitie 

voorschriften vastgesteld. 

ART. 59. De eigen kleed eren van gevangenen en verpleegden, waar
van bet gebruik in het gesticht hun niet wordt toegestaan, en welke 
ook niet kunnen worden bewaard tot het einde van den straf- of ver
pleegtijd , worden te hunnen voordeele verkocht. 

ART. 60. De bijzondere strafgevangenissen voor jeugdige veroordeel
den. de passantenhuizen en de Rijksopvoedingsgestichten uitgezonderd, 
bestaan bij alle andere gestichten kantines. 

Aa'!'. 61. De lijst van hetgeen in de kantine verkrijgbaar zal zijn, 
wordt voor elke categorie van gestichten vastgesteld door Onzen Minister 
van Justitie. 

'Tabak en snuif zullen alleen verkrijgbaar mogen zijn in de bijzondere 
strafgevangenis te Leeu warden voor hen die tot tuchthuisstraf of vóór 
het in werking treden van het nieu we Wetboek van Strafrecht tot 
levenslange gevangenisstraf zijn veroordeeld, en in de R~ikswerkinrich
tingen Veenhuizen. 2 

ART. 62. De levering del' kantine-artikelen wordt voor zooveel noodig 
jaarlijks aanbesteed. Zij worden aan de gevangenen en verpleegden ver
strekt tegen de prijzen waarVoor de levering is aangenomen. 

ART. 63. Het gebruik maken van de kantine is ontzegd aan: 
a. gevangenen en verpleegden die op hunne rekening niet meer te 

goed hebben dan zij schuldig zijn; 
b. veroordeelde gevangenen voor den tijd van ééne maand en daar 

beneden; 
c. gevangenen en verpleegden, die, wegens misdraging in het gesticht, 

dool' het college van regenten tijdelijk van het genot der kantine zijn 
uitgesloten; 

1 Dit eerste lid werd bij Kon. Besl. van 7 Jnni 1901 (Stb. 142) in de plaats gesteld 
van de vroegere ee"sle lwee leden, luidende: .Onveroordeelde gevangenen. voor zoovee! 
zij daaraan behoefte bebben. en veroordeelde gevangenen, wier straf den lijd van drie 
maanden Ie boven gaat, worden van Rijkswege gekleed. 

Veroordeelde gevangenen, wier slraf den tijd van drie maanden niet te boven gaat, 
blijven in dcn regel hun eigen kleeding dragen." 

2 En 8nuij ook in de Rijkswerkinrichting \'001' vrouwen Ie Oegstgeest. Zie de nool bij art. 1. 
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voor de gestichten Veenhuizen wordt voor "het college van regonten" 
gelezen: "den hoofddirecteur"; 

d. gevangenen en verpleegden, wien door den geneesheer het gebruik 
van de kantine is verboden. 

Aan gevangenen en verpleegden die tot het verrichten van arbeid 
ongeschikt zgn en uit dien hoofde geen zakgeld bezitten, of wier door 
arbeid verdiend loon ontoereikend is om van de kantine gebruik te 
maken, kan door de colleges van regenten worden vergund voor het 
koopen van kantinewaren over eigen gelden te beschikken. 

Gevangenen kunnen driemaal, verpleegden viermaal 's weeks kantine
artikelen bekomen. 

AM'. 64. In elk gesticht, met uitzondering der passantenhuizen, moet 
eene bibliotheek aanwezig zijn, waaruit aan de gevangenen en verpleeg
den boeken ter lezing worden verstrekt. 

Het lezen van couranten wordt aan dezen in geen geval vergund. 

ART. 65. Alle gevangenen en verpleegden nemen dagelgks, wanneer 
het weder het toelaat, gedurende ten minste een half uur beweging in 
de open lucht, op de daarvoor ingerichte plaatsen. 

Aan de verpleegden in de Rgksopvoedingsgestichten kan, voor zooveel 
zg zich goed gedragen, door de colleges van regenten worden vergund, 
onder behoorlgk geleide, buiten het gesticht te gaan wandelen. 

ART. 66. lu de bgzondere strafgevangenissen voor jeugdige veroor
deelden en in de Rgksopvoedingsgestichten zal het college van regenten 
er op bedacht zijn, bij jeugdige personen, die een zeer geruimen tijd 
in het gesticht doorbrachten, den overgang tot de vrijheid iets meer 
geleidelijk te maken, door hun tegen het tijdstip van hun ontslag meer
dere vrijheid toe te kennen. 

Bun zal daartoe zelfs het verrichten van boodschappen buiten het 
gesticht en zondel" geleide kunnen worden opgedragen. 

AltT. 67. Aan hen die eene straf in afzondering ondergaan, wordt 
een cel kap verstrekt, die zg in strafgevangenissen ve7-plicht en in de 
huizen van bewaring bevoegd zgn te dragen, zoo dikwijls zg door mede
gevangenen kunnen worden gezien. 

A RT. 68. Alle gevangenen en verpleegden zgn ten allen tgde verplicht 
de bevelen op te volgen, die hun in het belang van den dienst door 
of namens het hoofd van het gesticht worden gegeven. 1 

ART. 69. In de strafgevangenissen dragen de mannen, wier straf den tijd 
van drie maanden te boven gaat, kort afgesneden hoofdhaar en geen baard. 

Alle andere gevangenen en verpleegden worden daartoe genoodzaakt, 
als dit uit het oogpunt van reinheid noodig wordt geacht. 

1 Bij Kon. Besluit van 7 Juni 1901 (Stb. 142) kwnm dit artikel in de plaats vnn het 
vroegere art. 68, luidende: 

»In de huizen vnn bewaring zijn ook de on veroordeelden verplicht de bevelen op le 
""ol gen , die hun in het belang van den dienst door of nnmens de hoofden worden gegeven". 
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ART. 70. De briefwisseling van of met gevangenen en verpleegden 
staat onder contrOle van het gestichtsbestuur. 

Brieven, die niet mogen wordAn uitgereikt aan den geadresseerden 
gevangene of verpleegde. alsmede brieven waarvan de verzending niet 
wordt toegelaten, worden vernietigd. 

ART. 71. Op tijden, te bepalen bij de door Ons vast te stellen huis
houdelijke reglementen, kan aan de gevangenen en verpleegden worden 
toegestaan bezoeken van familiebetrekkingen, en zoo dit in hun belang 
kan zijn, ook van andere personen te ontvangen. 

Omtrent de toelating van zich tot bezoek aanmeldende personen 
wordt door den Voorzitter van het College van Regenten beslist. 

Van de beslissing van dien Voorzitter kan bij Onzen Minister van 
Justitie in beroep worden gekomen. 1 

AltT. 72. De colleges van regenten O\'er de strafgevangenissen zijn 
bevoegd jaarlijks eene voordracht te doen tot het verleen en van af· en 
ontslag aan gevangenen. die door goed gedrag en vlijt hebben uitge· 
munt. en zenden hunne daartoe strekkende aanbevelingslijsten vóór of 
op den eersten October van ieder jaar aan Onzen Minister van Justitie. 

Alt'r. 73. Bij het opmaken del' voordracht tot af- en ontslag wordt 
door de colleges van regenten al.s maatstaf aangenomen. dat. indien de 
bevolking in het gesticht tien of mAer gevangenen bedraagt. jaar
lijks ongeveer een tiende deel dier bevolking 2 tot af· of ontslag kan 
worden voorgedragen. 

ART. 74. Behoudens omstandigheden van bijzonderen aard worden 
geene andere gevangenen op de aanbevelingslijsten gebracht dan die tot een 
straf van langer dan twee jaren zijn veroordeeld, en die op het tijdstip der 
voordracht althans de helft van den hun opgelegden straftijd ondergaan 
hebben, terwijl verder daarbij wordt in het oog gehouden. dat in den 
regel ter belooning van goed gedrag en betoonde vlijt gedurende het 
laatst verloopen jaar een afslag van hoogstens drie maanden voldoende 
is te achten. 

Ten aanzien van gevangenen. wiel' overige straftijd nog minder dan 
een jaar bedraagt, wordt daarbij in het bijzonder el' op gelet of het 
jaargetijde. waarin de tot afslag voorgedragene zijn vrijheid zal her
krijgen. geschikt kan worden geacht voor het spoedig vinden van een 
middel van bestaan. 

AltT. 75. De naar aanleiding van die aanbevelingslijsten door Onzen 
Minister van Justitie op te maken voordracht tot af· of ontslag wordt 
Ons door dien Minister zoo mogelijk vóór of op den 15den Maart van 
ieder jaar aangeboden. 

1 Aldus volgens Kon. llesl. vnn 13 Nov. 1900 (Stb. 198). Vroeger luidde het »worden 
toegestaan familiebetrekkingen te spreken. 

Hiertoe zal in de strafgevangenissen minder gelegenheid worden verschaft dan in de andere 
gestichten". 

2 Bij Kon. Bes!. van 18 Nov. 1900 (Stb. 198) zijn ingevoegd de woorden .indien de 
bevolking in het gesticht tien of meer gevangenen bedraagt", is »jaarlijks hoogstens on· 
geveer" veranderd in .jaarlijks ongeveer", en »dier bevolking" in de plaats gekomen van 
.der gevangenen in het geslicht". 
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ART. 76. Aan alle gevangenen en verpleegden, die naar het oordeel 
van de colleges van regenten of van den hoofddirecteur der gestichten 
Veenhuizen niet in bet hezit zgn van eene voldoende uitgaanskas kan 
bij ontslag voor het terugkeeren naar hunne woonplaats of de door ben 
opgegeven plaats van bestemming ten koste van het Rijk reisgeld of 
reisgelegenheid worden verstrekt. 

Dat reisgeld mag in gewone omstandigheden niet meer bedragen dan 
20 cents per 51/ 2 kilometer. 

Indien de plaats van bestemming minder dan 28 kilometer verwijderd 
is, mag bet alleen worden verstrekt, indien de ontslagene niet in staat is 
te loopen, of verplicht veer- of overvaartgelden te betalen. 

TI TEL lIl. 

VERDEELING IN KLASSEN. 

ART. 77. Voor de levenslang veroordeelden is een afzonderlijk gedeelte 
van het gesticht bestemd, zoo mogelijk aan eene afzonderlijke wandel
plaats verbonden. Zij arbeiden in hunne afdeeling of de daarbij lJehoorende 
wandelplaats, en worden niet toegelaten tot de scholen en ziekenzalen, 
waar de andere gevangenen verblijven. 

ART. 78. De tot tijdelijke gevangenisstraf veroordeelden worden, voor
zoover zij hun straf in gemeenschap ondergaan, verdeeld in drie klassen: 

1 0. de eerste of straf klasse: 
hiertoe behooren de gevangenen die door het college van regenten 

wegens aanslagen tegen de veiligheid van het gesticht, tegen beambten 
of lotgenooten, wegens andere ernstige vergrijpen of wel wegens door
gaand slecht gedrag daartoe worden verwezen. 

Een gevangene wordt nooit onmiddellijk bij aankomst in het gesticht 
in die klasse ingedeeld; 

2°. de tweede of recidivistenklasse : 
hiertoe behooren de gevangenen die vroeger reeds eene gevangenis

straf van minstens één jaar hebben ondergaan, voor zoover zij niet in 
de eerste klasse zijn ingedeeld; 

3°. de derde klasse: 
hiertoe behooren de overigen. 
De tweede en derde klassen worden onderverdeeld met inachtneming 

van art. 11 der wet van 14 April 1886 (Staatsblad nO. 62). 

ART. 79. Geen gevangene wordt uit de eerste klasse ontslagen en terug
gebracht naar de klasse waarbij bij behoort, tenzg gedurende ten minste 
drie maanden door hem geen reden tot ontevredenheid is gegeven. Bij 
herhaling in deze klasse geplaatst moet hij - om daaruit te kunnen 
worden ontslagen - zicb ten minste zes maanden goed hebben gedragen. 

ART. 80. De gevangenen der verschillende klassen worden in verschil
lende verblijfzalen gehuisvest en wandelen afzonderlijk. ~ij worden ook 
overigens steeds onderling afgezonderd, doch bij den arbeid, bij het 
onderwijs, bij de godsdienstoefeningen en op de ziekenzalen kan van de 
afzondering in verschillende lokalen worden afgeweken. 
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De in de eerste klasse geplaatsten staan ten aanzien van briefwisseling, 
bezoeken of andere vool'1'echten bij de overige bevolking tén achter. Ook 
wordt hun het genot del' kantine olltzegd en mogen zij die el' tweemaal 
in geplaatst. zijn geweest, niet worden opgenomen in de voordracht, 
bedoeld in ad. 74 van dit besluit. 

Alt,.. 81. De bepalingen del' drie voorgaande artikelen zijn mede 
van toepassing op de verpleegden in de Rijkswerkinrichtingen, met deze 
wijzigingen nochthans: 

a. dat de plaatsing in de eerste klasse wordt bevolen dool' den raad 
van tucht, hierna in art. 115 genoemd j 

b. dat tot de tweede klasse behooren de personen, die reeds vroeger 
in een Rijksbedelaarsgesticht of Rijkswerkinrichting werden verpleegd j 

c. dat de mannelijke bevolking te Veenhuizen die naar de eerste klasse 
wordt verwezen, reeds alleen daarom dadelijk uit de gestichten Veen
huizen naar de Rijkswerkinrichting te Hoorn wordt overgebracht. 

Alt'!'. 82. In de huizen van bewaring en in de Rijksopvoedingsgestichten 
zijn slechts twee klassen: de gewone en de strafklasse. Tot de plaatsing 
in de strafklasse wordt besloten om de redenen hiervoren in art. 78 
sub 1°. vermeld. 

V oorts word t in de huizen van bewaring zorg gedragen dat de onver· 
oordeelden zooveel mogelijk afgezonderd worden geplaatst, dat zij in 
ieder geval niet met de veroordeelden in aanraking komen en dat ook 
de verschillende categoriën van veroordeelden zoo veel mogelijk van elkander 
worden afgezonderd. 

TITEL IV. 

AltBEID EN OPBltENGST VAN DEN VI,ltPLICH'l'EN AltBEID. 

AltT. 83. De arbeid bestaat uit arbeid voor rekening van het Rijk 
en arbeid voor rekening van particulieren. 

Alt'I'. 84. De arbeid voor rekening van het Rgk wordt jaarlijks in 
hoofdzaak bij een algemeen plan van arbeid geregeld en over versch il
lende gestichten verdeeld. 

Aan dien arbeid wordt zooveel mogelijk uitbreiding gegeven. 

AltT. 85. Ter aanvulling van den Rijksarbeid wordt in elk gesticht 
arbeid voor rekening van particulieren toegelaten. De regeling daarvan 
wordt voor de gestichten Veenhuizen aan den hoofddirecteur, voor alle 
andere gestichten aan de colleges van regenten overgelaten, die daarbij 
zorg dragen, mede ten einde de particuliere nijverheid zoo weinig 
mogelijk te benadeel en , dat door den werkgever een hooger loon wordt 
betaald dan volgens de na te melden tarieven dool' het Rijk aan de 
gevangenen of verpleegden wordt uitgekeerd. Het bedrag dat niet aan 
de gevangenen of verpleegden wordt. uitgekeerd, wordt in 's Rijks kas 
gestort of ten bate van het Rijk geboekt. 

AltT. 86. Door Onzen Minister van Justitie worden tarieven vast
gesteld, waarnaar In de gevangenissen) Rijksopvoedingsgestichten en 
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Rijkswerkinrichtingen een gering arbeidsloon, zooveel mogelijk bij de 
taak berekend, zal worden toegekend. 

De in dit artikel bedoelde tarieven worden toegepast, onverschillig 
of het Rijksarbeid dan wel arbeid voor rekening van particulieren betreft. 

ART. 87. Van het door den veroordeelde verdiend loon wordt in de 
strafgevangenissen en de Rijkswerkinrichting te Hoorn, voor zooveel de 
daarin tot straf geplaatsten betreft, de helft - voor de overige ver
pleegden in genoemde werkinrichting en voor die in de Rijkswerkin
richtingen te Veen huizen en te Leiden en in de Rijkswerkinrichting 
te Oegstgeest 1 een derde gedeelte als uitgaanskas afgezonderd. 

Het overige gedeelte wordt evenmin uitbetaald, maar op de rekening 
van den gevangene of verpleegde als zakgeld geboekt. Dat gedeelte kan 
gedurende den straftijd ten behoeve van den gevangene of verpleegde 
worden aangewend of met zijne toestemming voor andere doeleinden 
worden gebezigd. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de tot levens
lange gevangenisstraf veroordeelden, en de bijzondere strafgevangenissen 
voor jeugdige veroordeelden. 

ART. 88. Voor de tot levenslange gevangenisstraf veroordeelden en in de 
huizen van bewaring wordt het verdiend loon geheel als zakgeld beschou wd. 

ART. 89 . In de bijzondere strafgevangenissen voor jeugdige veroor
deelden en in de Rijksopvoedingestichten wordt het geheele bedrag 
van het verdiend loon als uitgaanskas bewaard. 

ART. 90 . In de uitgaanskas zal worden gestort het eigen geld, bij 
de opneming van den gevangene of verpleegde in zijn bezit gevonden, 
de opbrengst van de goederen eventueel te zijnen bate verkocht, de 
gelden welke te zijnen behoeve tijdens zijn verblijf in het gesticht mochten 
worden ontvangen, alsmede het gedeelte van het zakgeld waarover bij 
niet mocht hebben beschikt Van een en ander zal hem op het tijdstip 
van ontslag verantwoording worden gedaan. 

Het tweede lid van art. 14 der wet van 14 April 1886 (Staatsblad 
nO. 62) wordt beschouwd alleen het in de uitgaanskas gestort loon te 
betreffen. 

ART. 91. De uitgaanskas wordt zoo dikwijls het bedrag daartoe aan
leiding geeft, en wanneer grond bestaat voor de overtuiging, dat de 
ontslagene werkelijk bet voornemen beeft zich ter plaatse te vestigen, 
na met het noodige reisgeld verminderd te zijn, in ééns of in termijnen 
ter uitreiking gezonden aan den burgemeester der gemeente, waarheen 
de gevangene of verpleegde zich bij ontslag begeeft. 

Voor zoo veel aangaat militaire gevangenen, die weder bij hun korps 
terugkeeren, zal de uitgaanskas aan de administratie van dat korps 
worden overgemaakt. 

AltT. 92. Op Zon- en erkende godsdienstige feestdagen behoeven de 
gevangenen of verpleegden geen arbeid te verrichten. 

I Aldus gewijzigd bij Kon. Bes!., vermeld in de noot bij art. 1 cn bij Kon. Besl. van 
13 Nov. 1900 (8tb. 198). V!·oeger slond er alléén : »de helft _ in dc Rijkswerkinrich
tingcn te Veenhuizen , een derde" enz. 
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De Isra15lieten zijn op hunne sabbat en hooge feestdagen van den 
arbeid vrijgesteld. 

AM'. 93. Met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 7 en 15 der 
wet van den 14den April 1886 (Staatsblad nO. 62), wordt de verdeeling 
van den dag in de verschillende categori15n van gestichten bij 1 beschik
king door Onzen Minister van Justitie vastgesteld. 

TI T EL V. 

ONDERWIJS. 

A l~T. 94. Naar gelang der behoefte worden aan elk gesticht een of 
meer onderwijzers of onderwijzeressen 2 verbonden. De passantenhuizen 
en de kleinere huizen van bewaring buiten de arrondissements-hoofd
plaatsen zijn hiervan uitgezonderd. 

Aln. 95. In de strafgevangenissen, in de huizen van bewaring en in 
de Rijkswerkinrichtingen zijn de veroordeelden beneden den leeftijd van 
40 jaar, indien zij eene straf van drie maanden of langer moeten onder
gaan en indien na onderzoek bevonden is dat zij onderwijs behoeven, 
tot het ontvangen daarvan verplicht. 

AM'. 96. Voor het gewoon onderwijs bestaan twee klassen. Tot de 
eerste behooren zij die ongeoefend zijn, tot de tweede behooren zij die 
voortgezet onderwijs behoeven. 

A RT. 97. Voor het doen geven van vakonderwijs wordt in elk bijzonder 
geval de toestemming veroischt van Onzen Minister van Justitie. 

ART. 98. Aan hen die afzonderlijk geplaatst zijn, wordt het onderwijs 
uitsluitend in de cel gegeven. 

AILT. 99. Aan het onderwijzend personeel is ten strengste verboden 
zich met godsdienstonderwijs te bemoeien. 

Al~T. 100. De duur van het onderwijs wordt door de colleges van 
regenten geregeld, met dien verst.ande dat zij, die volgens de wet van 
14 April 1886 (Staatsblad nO. 62) onderwijs moeten ontvangen, ten 
minste tweemaal 's weeks dit verkrijgen. 

AJ~T. 101. In de Rijksopvoedingsgestichten wordt aan hen, die den leeftijd 
van 14 jaar nog niet hebben bereikt, iederen werkdag onderwijs gegeven. 

TI TEL VI. 

GODSDlENSTOEl"ENINGEN EN GOlJSDlENSTONDEILWIJS. 

AWf. 102. Met uitzondering der passantenhuizen en der kleinere huizen 
van bewaring, buiten de arrondissements-hoofdplaatsen gelegen, worden 

1 Vroeger stond hier »bij ééne heschikking"; door KOD. Besl. van 13 Nov. 1900 (&6. 
198) werd .ééne" wegll:elateD. 

2 .of onderwijzeressen" ingevoegd hij het in de voo.rgaande uoot vermelde besluit. 
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aan elk gesticbt verbonden een bedienaar van den godsdienst van bet 
Protestantscb- van bet Roomscb-katholiek en van het Isra/:!lietisch 
kerkgenootscbap. De onderscbeidene protestantscbe kerkgenootschappen 
worden daarbij als ééne gezindte aangemerkt. 

De bebartiging van de godsdienstige belangen van de Protestantscbe 
en Isralllietische gevangenen en verpleegden kan ook aan godsdienst
onderwijzers worden opgedragen. 

Voor de drie gestichten Veenbuizen , waaraan thans meer bedienaren van 
den godsdienst zijn verbonden, wordt de bestaande toestand gebandhaafd. 1 

ART. 103. Zooveel mogelijk worden op alle Zon- en erkende gods
dienstige feestdagen in de gestichten of daartoe beboorende kerkgebouwen 
godsdienstoefeningen gebouden. 

De bevolking dor Rijksopvoedingsgesticbten kan onder behoorlijk geleide 
buiten het gesticbt de gewone openbare godsdienstoefening gaan bijwonen. 

AM'. 104. De bedienaren van den godsdienst 2 zijn ook belast met het 
geven van godsdienstonderwijs, voor zooveel dit mogelijk blijkt. Bun 
kan intusschen te dien einde een godsdienstonderwijzer worden toegevoegd. 

AllT. 105. Bet is aan bedienaren van den godsdienst 2 en gods
dienstonderwijzers verboden zich uit eigen beweging of zonder toestem
ming van het college van regenten op eenige wijze in betrekking te 
stellen met gevangenen of verpleegden die niet tot bunne gezindte bebooren. 

ART. 106. De hoofden der gestichten zijn bevoegd gevangenen ofver
pleegden eenmaal op hun verzoek van bet bijwonen der godsdienstoefening 
vrij t.e stellen, wanneer bij hen met het oog op den dienst in het ge
sticht hiertegen geen bezwaar bestaat. 

Meer vrijstellingen achter elkander aan denzelfden persoon worden niet 
door hen verleend; alsdan wordt de beslissing van het college van re
genten vereischt. 

Wordt een verzoek tot vrijstelling door bet hoofd afgewezen, dan kan de 
gevangene of verpleegde bij bet college van regenten in booger beroep komen. 

Voor de gesticbten Veenbuizen wordt ten aanzien van de in dit 
artikel bedoelde vrijstelling het college van regenten vervangen door 
den boofddirecteur. 

TITEL VII. 

TUCHT. 

AR'!'. 107. In de gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen kunnen f on
verminderd de toepassing der strafwet f elke inbreuk op de orde en tucht f 
de regelen van zilJdelijkheid f arbeidzaamheid en gezondbeid ) en alle moed· 
willige beschadiging van goederen f behoorende aan het gesticht of aan 
derden, naarmate van de zwaarte der overtreding worden gestraft met 

I In het eerste lid werd gelezen: »verbnnden een Protestantseh. een Roomsch-kntholiek 
en een Israëlietisch geestelijke") en in het derde lid »thans zijn verbonden twee Protcs
tantsche en twee Roomsch·katholieke geestelijken, zoomede een Israëlietisch geestelijke, 
wordt" enz. Gewijzigd bij Kon. Bes!. van 13 Nov. 1900 (Stb. 198). 

2 Vroeger stond er »geestelijken". Gewijzigd bij het in de voorgaande noot vermelde besluit. 
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eene der disciplinaire straffen, genoemd in art. 20 der wet van den 
14den April 1886 (Staatsblad nO. 62). 

Bij de door Ons vast te stellen huishoudelijke reglementen en het 
reglement voor den Raad van tucht bij de gestichten Veenhuizen [zie 
hierachter bI. 655] wordt voor elk gesticht afzonderlijk bepaald, welke 
der hier v oren bedoelde straffen kunnen worden toegepast. 

ART. 108. Verpleegden in de gestichten Veenhuizen 2 en 3 1 kunnen 
als zij zich aan eene overtreding van ernstigen aard of wel bij herhaling 
aan minder ernstige overtredingen schuldig maken, naar de Rijkswerk. 
inrichting te Hoorn worden verplaatst. 2 

De verplaatsing wordt door den raad van tucht, bedoeld in art. 114, 
voor niet langer dan één jaar opgelegd. 

Bij wangedrag in het gesticht te Hoorn, kan het dool' den Raad van 
tucht opgelegd verblijf aldaar door het college van regenten over dat 
gesticht, mits binnen de grenzen van den straftijd, naar goedvinden 
worden verlengd. 

ART. J 09. Voortdurende verstoring der orde en aanslagen tegen per
sonen kunnen in de bijzondere strafgevangellissen te Leeuwarden toepassing 
van de lijfstraf ten gevolge hebben. 

ART. 110. De strafbare feiten, waaraan gevangenen of verpleegden 
zich schuldig maken, worden door de hoofden del' gestichten of hunne 
adjuncten bij proces-verbaal geconstateerd en tel' kennis van het open
baar ministerie gebracht. 

ART. 111. De hoofden der gestichten kunnen de straffen, in art. 20 
der wet van 14 April 1886 (Staatsblad nO. 62) sub 2°. tot en met 
6°. vermeld, op eigen gezag opleggen - die sub 2°., 3°. en 4°. ge
noemd) echter voor niet langer dan 5 dagen. 

Van elke dool' hem opgelegde straf geven zij on verwijld kennis aan 
den Voorzitter van het college van regenten. Deze beoordeelt of hij 
zich daarmede kan vereenigen. Is dit het geval dan keurt hij de straf 
goed en is daarmede de zaak beslist. 

Is dit het geval niet dan wijzigt hij de straf of heft hij haar op. S 

Aln. 112. De straf in art. 20 der wet van 14 April 1886 (Staats
blad nO. 62) sub 1°. vermeld, kan alleen door den Voorzitter van het 
college van regenten worden opgelegd. 

1 Op al de rijkswerkinrichtingen Vrenhuizen toepasselijk gemaakt bij Kon. Besl. van 
19 Nov. 1889 (Slb. 171). Zie de noot op hl. 633 hiervoor. 

~ Bij Kon. Besluit vau 30 Juni 1891 (Staatsblad No. 140) werd bepaald dat de 
tweede zinsnede van het oorspronkelijk artikel. luidende: »Ontvluchting of poging daar
toe wordt steeds met deze verplaatsing gestraft" vervnlt. 

3 Bij Kon. Besluit van SO Juni 1891 (Staatsblad No. 143) werden de 2e r.n de 3e 
alinea van art. III aan de bestaande eerste toegevoegd, en werd de tekst der artt. 112 
en lIS vastge~teld. zooals zij thans luidcn. De oorspronkelijke arlt. 112 en lIS luidden: 

ART. 11 2. Van elke door hem opgelegde slraf geeft het hoofd van het p:esticht onver
wijld kennis aan den voorzitter van het college van regenten. Deze beoordeelt of hij zich 
met de opgelegde straf kan vereenip:en. ls dit hel geval, dan keurt hij de straf goed en 
is daarmede de zaak beslist. ls dit het geval niet, dan wijzigt hij de ~trnf of heft hij 
haar op I ingeval hel ep,n del' straffen betrefL in art. 20 der wet van den 14den Apri 
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Hij brengt alle door hem opgelegde of verzwaarde straffen In de 
eerstvolgende vergadering van het college van regenten ter kennis 
van het college. 1 

ART. 113. In afwachting der beslissing van den Voorzitter van het 
college van regenten, zijn de hoofden van de gestichten bevoegd den 
gevangene of verpleegde voor zich zelven en anderen door afzondering 
of door het bezigen van een dwangbuis of andere middelen onschadelijk 
te maken. 1 

ART. 114. De bepalingen der drie voorgaande artikelen zijn niet van 
toepassing op de gestichten te Veenhuizen. 

In die gestichten kunnen de straffen, in art. 20 der wet van den 
14den April 1886 (Staatsblad nO. 62) sub 6°. genoemd, op eigen gezag 
worden opgelegd door het hoofd van het gesticht. 

Behoudens het bepaalde in de voorafgaande alinea worden voorts alle 
straffen, ook die genoemd in art. 21 der gemelde wet, aldaar opgelegd 
door een raad van tucht, bestaande uit het hoofd en viel' andere door 
Onzen Minister van Justitie aan te wijzen beambten van het betrokken 
gesticht. 

In afwachting van de uitspraak van den raad van tucht zijn de 
hoofden dier gestichten bevoegd den beklaagde door afzondering of door 
het bezigen van een dwangbuis of andere middelen voor zich zelven en 
voor anderen onschadelijk te maken. 2 

ART. 115. De raad van tucht in het vorig artikel vermeld, vergadert 
tweemaal 's weeks. 

V oorstellen tot plaatsing van een verpleegde in de eerste of straf
klasse worden dan tevens door het hoofd van het gesticht in den raad 
aanhangig gemaakt. 

Van de beslissing van den raad van tucht, zoo wel in geval van plaat. 
sing in de eerste klasse als van andere bestraffingen, kan de hoofd
directeur bij Onzen Minister van Justitie in hooger beroep komen. 

ART. 116. De lijfstraf, bedoeld in art. 22 der wet van den 14den 
April 1886 (Staatsblad nO. 62), bestaat in het toebrengen van hoogstens 
50 slagen op het achterdeel door middel van bullepees of rottang. 

De vergadering van het college van regenten waarin tot de oplegging 
der straf wordt besloten, moet minstens door vijf leden worden bijge-

1886 (Staatsblad No. 62) onder 50. en 60. bedoeld; belreft het andere straffen, dan vraagt 
hij de beslissing van het college van regenten, en kan hij, zoo hij zulks noodig oordeelt. 
in afwachting dier beslissing, de verdere tenuitvoerlegging der straf schorsen. 

ART. 113. Voor zooverre de oplegging van straffen niet overeenkomstig de bepalingen 
van het voorlaatst artikel geschiedt door het hoofd van het gesticht, wordt de straf 
opgelegd door het college van I·egenten. 

Jn afwachting der beslissing van het college van regenten, is het hoofd van bet ge
sticht bevoegd den gevangene of verpleegde voor zich zeI ven en anderen door afzondering 
of door hel bezigen van een dwangbuis of andere middelen onschadelijk te maken. 

1 Zie noot 3 op de vorige pagina. 

~ Dit laatste lid is bij Kon. Besl. van 13 November 1900 (Slb. 198) aan art. 114 
toegevoegd. 
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woond. De meerderheid der aanwezige leden beslist. Bij staking der 
stemmen beslist de voorzitter. 

Bij de tenuitvoerlegging zijn de geneesheer en minstens drie leden 
van het college van regenten aanwezig. 

'l'ITEL VIII. 

ONVEROORDEELJlEN. 1 

A IlT. 117. On veroordeelden, krachtens een bevel van voorloopige 
aanhouding, van gevangenneming of van gevangenhouding niet ter 
zake van bedelarij of landlooperij, in de huizen van bewaring bedoeld 
in art. 6, Ie lid der wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3) opge
nomen, worden geplaatst in opzettelijk daarvoor ingericbte vertrekken. 

Voor zooveel de eischen van gevangenisbouw , veiligheid, afzondering, 
beheer en toezicht zulks toelaten, beantwoordt de inrichting dezer 
vertrekken aan die van een eenvoudig dag- en nachtverblijf, naar 
daaromtrent door Onzen Minister van Justitie te geven voorschrift. 

Zoolang in de reeds bestaande huizen van bewaring hierboven be
doeld zoodanige vertrekken ontbreken, zoomede wanneer in een dergelijk 
gesticht geen zoodanig vertrek meer beschikbaar is, kunnen onver
oordeelde gevangenen, in het eerste lid bedoeld, in andere gevangen
vertrekken , daaronder begrepen gewone cellen, worden geplaatst. 

ART. 118. De bij art. 61 voorgeschreven lijst voor de in artikel 117 
vermelde categorie van geslichten heeft ten aanzien del' bg laatstge
noemd artikel bedoelde on veroordeelden te bevatten alle waren welke 
in eenige andere categorie van gestichten in de kantine verkrijgbaar 
zijn gesteld, met uitzondering nochtans van snuif. 

Het gebruik maken van tabak om te rooken zal hun alleen worden 
vergund op de wandel- of luchtplaatsen. 

H et staat hun vrij dagelijks van de kantine gebruik te maken en 
tot het koopen van kantillewaren over eigen gelden te beschikken. 

AM'. 119. De onveroordeelden bij art. 117 bedoeld, nemen dagelijks, 
wanneer het weder het toelaat, tweemaal gedurende ten minste een 
half uur beweging in de open lucht op de daarvoor bestemde plaatsen. 

AUT. 120. Aan den onveroordeelde bij art. 117 bedoeld, kan op 
zijn daartoe strekkend schriftelijk verzoek door het College van Regenten 
worden vergund het lezen van andere boeken dan in de hibliotheek 
van de gevangenis aanwezig zijn j ook van godsdienstige en vak-bladen. 

AUT. l21. De onveroordeelden bij art. 11 7 bedoeld, wonen de 
godsdienstoefeningen bij. tenzij daartegen hunnerzijds, blijkens persoon
lijke of schriftelijke verklaring aan het hoofd van het gesticht, bezwaar 
bestaat. 

Zij worden bij de godsdienstoefeningen volkomen afgezonderd gehou
den van de overige gevangenen. 

1 Deze f.(ebeele titel VnJ is ah nieuwe titel (nrtl. 117-121) bij KOD. Be.l. van 
7 Juni 1901 (Stbl. 142) aan dezen algemeen en maatregel van besluur toegevoegd. 

11 
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Slotbepaling. 

Deze algemeene maatregel van inwendig bestuur geldt niet voor hen, 
die krachtens rechterlijk vonnis, gewezen vóór het in werking treden 
van het Wetboek van Strafrecht, zijn overgebracht in de militaire en 
burgerlijke strafgevangenis nabij Leiden, en in de bedelaarsgestichten. 

Behoort bij Zijner Majesteits besluit van den 31sten Augustus 1886 
(Staatsblad nO. 159). 

De Ministel· van Justitie, 

(get.) DU TOUr.. VAN BELLINCHAVE. 
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KONINKLIJK BESLUIT van den 20sten Januari 1887 (Staatsblad 
nO. 19), houdende vaststelling van een reglement van tucht voor 
de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen nO. I, 2 en 3. 

[Gewijzigd bij Kon. Besl. van 12 Novembel' 1891 (Stb. na. 176).] 

WIJ WILLEM lIl, bij de gl'atie Gods, Koning del' N edel'Zanden , PI'ins 
van Oranie-Nassau, GI'oot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. 

Gezien artikel 22 en artikel 32, lid 2 van het Wetboek van Strafrecht, 
vastgesteld bij de wet van 3 Maart 1881 (Staatsblad nO. 35); 

Gelet op de wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO, 3); 

Gezien de wet van 14 April 1886 (Staatsblad nO. 62); 

Gezien de artikelen 107 en 114 van den algemeenen maatregel van 
inwendig bestuur, vastgesteld bij Ons besluit van 31 Augustus 1886 
(Staatsblad nO. 159); 

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 9 October 
1886, nO. 93, 4de afdeeling; 

Den Raad van State gehoord (advies van 23 November 1886, nO. 9); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Justitie, van 
14 Januari 1887, nO. 142, 4de afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast te stellen het reglement van 
tucht voor de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen nO. 1, 2 en 3, zooals 
het aan dit besluit is gehecht. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 

's Gravenhage, den 20st.en Januari 1887, 

De Minister van Justitie, 
(get.) Du TOUR VAN BELLINCIIAVE. 

Bij dit besluit werd vastgesteld het volgende: 

(get.) WILLEM. 

REGLEMENT VOOR DEN RAAD VAN TUCHT BIJ DE RIJKSWERK
INRICHTINGEN VEEN HUIZEN N°. 1, 2 EN 3. 

[Gelijk het luidt UR de daarin bij Kon. BesJ. van 12 Nov. 1891 (Stb. no, 176) 
gebrachte wijzigingen.] 

ART, 1, Bij elke Rijkswerkinrichting is een Raad van Tucht. 

ART. 2. De directeur is als wodanig lid en tevens voorzitter van den 
Raad van Tucht. 

Voor zoover hij of andere leden van den Raad bij de aanvaarding van 
hun ambt niet ziju beëedigd, leggen zij, alsvorens in den Raad zitting 
te nemen, de volgende verklaring af: 
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"Ik beloof plechtig de beschuldigingen. welke bij den Raad van Tucht 
inkolDen, steeds met alle nauwgezetheid en onpartijdigheid te zunen 
onderzoeken en toetsen aan het reglement van tucht en dienovereen
komstig uitspraak te zullen doen." 

Het afleggen dier verklaring geschiedt dool' den voorzitter in geschrifte 
aan den hoofddirecteur der Rijkswerkinrichtingen en dool' de andere 
leden mondeling aan den voorzitter. 

ART. 3. De Raad vergadert in den regel eIken Dinsdag en Vrijdag. 
Indien op die dagen geen zaken te behandelen zijn, geeft de voor

zitter hiervan kennis aan de leden. 
Geen zaken kunnen behandeld worden indien niet ten minste drie 

leden tegenwoordig zijn. 
Bij afwezigheid van den voorzitter wordt deze vervangen dool' bem, 

die onder de aanwezige leden de hoogste in rang is of bij gelijkheid 
van rang door den oudste van dien rang in dienstjaren. 

Door den directeur wordt een del' ambtenaren del' Rljkswerkinrillhting 
als secretaris aan den Raad toegevoegd. 

ART. 4. De Raad neemt uitsluitend kennis van de overt.redingen, waar
tegen bij dit reglement straf is bedreigd. 

Oordeelt de Raad, dat eene overtreding onder het bereik der Strafwet 
valt, dan doet hij die. dool' tusschenkomst van den directeur, ter 
kennis brengen van den betrokken ambtenaar van het openbaar ministerie. 

De directeur doet gelljke mededeeling omtrent feiten niet bij dit 
reglement voorzien, welke onder het bereik der strafwet vallen. 

ART. 5. De Raad hoort de beklaagden, doet de getuigen wo tot be
zwaar als tel' verdediging vo~l' zich verschijnen en ondervraagt ben ieder 
afzonderlijk. 

Nadat de beklaagde bet laatst tot zijne verdediging het woord heeft 
gehad, verklaart de voor7.itter het onderzoek gesloten en worden de 
beklaagden en de getuigen verwijderd. 

Onmiddellijk daarna beslist de Raad bij hoofdelijke mondelinge stem
ming zoo wel over de vraag of de te laste gelegde feiten en de schuld 
van den beklaagde aan die feiten al dán niet zijn gebleken, als over de 
op te leggen tuchtiging. 

Zij geschiedt naar rang van betrekking, aanvang nemende bij hem 
die den laagsien rang bekleedt. Bij het bekleeden van denzelfden rang 
door meer dan één lid, stemt de jongste in dienstjaren het eerst. 

De voorzitter brengt het laatst zijne stem uit. 
Bij het staken ván stemmen wordt de uitspraak gewezen ten voor

deele van den beklaagde. 

ART. 6. Van de uitspraak wordt onmiddellijk kennis gegeven aan den 
hoofddirecteur, die daarvan binnen vier dagen bij den Minister van 
Justitie in hooger beroep kan komen. 

De hoofddirecteur geeft binnen denzelfden termijn kennis aan den 
Raad of hij al dan niet in hooger beroep is gekomen en deelt ingeval 
Tan hooger beroep, de daarop door den Minister genomen beslissing 
onmiddellijk aan den Raad mede. 
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Indien geen hooger beroep is ingesteld, wordt de uitspraak van den 
Raad en, in het tegenovergesteld geval, de beslissing van den Minister, 
zoodra mogelijk ter kennis van den beklaagde gebracht en, zoo die 
eene veroordeeling bevat, onmiddellijk daarna ten uitvoer gelegd. 

De Minister van Justitie is bevoegd de door den Raad opgelegde 
straf binnen de grenzen van dit reglement te verzwaren of die te ver
lichten of op te heffen. 

Van de door den Raad gedane uitspraken worden maandelijks uit
treksels aan den Minister van Justitie gezonden. 

AR'!" 7. De secretaris houdt, staande de vergadering, nauwkeurig 
aanteeken1ng van het verhandelde, meer bepaald van de verklaringen 
der getuigen, van hetgeen de beklaagde bekent en van de door hem 
aangevoerde redenen van verschooning. 

De aanteekening wordt binnen vier en twintig uren door den secretaris 
overgebracht in een daartoe bestemd, door den voorzitter geteekend en 
op elke bladzijde gewaarmerkt boek. Die aanteekening wordt vervolgens 
door den voorzitter en den secretaris geteekend. 

AltT. 8. Ieder is bevoegd en ieder die met eenig gezag in de gestich
ten is bekleed, verplicht, aan den voorzitter van den Raad van Tucht 
schriftelijk of mondeling aangifte te doen van de overtredingen, wfllke 
te zijner kennis komen. 

ART. 9. De duur der straffen wordt in de uitspraak aangewezen in 
dagen en maanden, niet in gedeelten daarvan. Door dag wordt ver&taan 
een tijd van vier en twintig uren, door maand een tijd van dertig dagen. 

AUT. 10. Onzindelijkheid, achteloosheid en het zonder vergunning 
aan mede-verpleegden overdoen van kantine- of winkelartikelen , worden 
gestraft met opsluiting in eene gewone cel voor ten hoogste 6 dagen; 
bij herhaling voor de eerste maal, met opsluiting in eene gewone cel 
voor ten hoogste 12 dagen en het laatste feit 10vendien met onthouding 
van het genot der kantine voor ten hoogste 1 maand; bij verdere 
herhaling met opsluiting in eene gewone strafcel voor ten hoogste 6 dagen 
en het laatste feit bovend;en met onthouding van het genot der kantine 
voor ten hoogste 3 maanden. 

ART. 11. Het dragen van andere dan gestichtskleederen , het zonder 
vergunning verallderen van gestichtskleederen en het niet naleven van 
de gemaakte bepalingen op het schrijven of in ontvangst nemën van 
brieven, worden gestraft met opsluiting in eene gewone cel voor ten 
hoogste 12 dagen; bij herhaling voor de eerste maal, met opsluiting 
in eene gewone cel voor ten hoogste 18 dagen en het laatste feit boven
dien met intrekking der vergunning tot het schrijven van brieven voor 
ten hoogste 1 maand; btj verdere herhaling met opsluiting in eene 
gewone strafcel voor ten hoogste 12 dagen en het laatste feit bovendien 
met intrekking der vergunning tot het schrijven van brieven voor ten 
hoogste 3 maanden. 

AUT. 12. Beleediging, schelden, kijven, vechten van en door ver
pleegden onderling en wat op eenigerlei wijze de rust verstoort, worden 
gestraft met opsluiting in eene gewone cel voor ten hoogste 18 dagen; 

402 
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bij herhaling voor de eerste maal, met opsluiting in eene gewone cel 
voor ten hoogste 24 dagen en bij verdere herhaling met opsluiting in 
eene gewone strafcel voor ten hoogste 12 dagen. 

Indien het feit van ernstigen aard is, kunnen de straffen met een 
derde worden verhoogd. 

ART. 13. Onzedelijkheid in woorden (ontuchtige gesprekken), in ge
baren, in schrifturen of in tcekeningen wordt ge~traft met opsluiting in 
eene gewone cel voor ten hoogste 18 dagen; bij herhaling voor de eerste 
maal, met opsluiting in eene gewone cel voor ten hoogste 24 dagen en 
bij verdere herhaling met opsluiting in eene gewone strafcel voor ten 
hoogste 18 dagen. 

ART. 14. Ongehoorzaamheid, onbescheidenheid in woorden, gebaren, 
geschriften of teekeningen tegen de ambtenaren, bedienden of opzieners; 
het doen vau aangifte van eenig vergrijp ten laste van een ambtenaar, 
bediende of opziener, waarvan de ongegrondheid gebleken is; het vragen 
of aannemen van fooien, zoomede het aanwenden van pogingen bij allibte
naren, bedienden of opzieners tot het toelaten of bevorderen van eenige 
bij dit reglement voorziene overtreding, worden gestraft met opsluiting 
in eene gewone cel voor ten hoogste 24 dagen; bij herhaling voor de 
eerste maal, met opsluiting in eene gewone cel voor ten hoogste 1 maand 
en bij verdere herhaling, met opsluiting in eene gewone strafcel voor 
ten hoogste 24 dagen. 

Indien bij het vragen van fooien dwang wordt uitgeoefend of dat 
vragen met dreigementen gepaard gaat, kunnen de straffen worden ver
dubbeId, of wanneer daardoor strijd zou ontstaan met art. 20 der wet 
van 14 April 1886 (Staatsblad nO. 62), worden verhoogd tot het daar
bij gestelde maximum. 

ART. 15. Het aanvoeren, voorhanden hebben, gebruiken, koopen of 
verkoopen van andere waren dan in de kantine of den winkel zijn ver
krijgbaar gesteld, zoomede van boeken, couranten en tijdscbriften niet 
in de bibliotheek voorhanden, of van zaken niet door de administratie 
verstrekt of bij aankomst in het bezit van den verpleegde gelaten, worden 
indien art. 19 niet toepasselijk is, gestraft met opsluiting in eene ge
wone cel voor ten hoogste 1 maand; bij herhaling voor de eerste maal, met 
opsluiting in eene gewone cel voor ten hoogste 42 dagen en bij verdere 
herhaling, met opsluiting in eene gewone strafcel voor ten hoogste 24 dagen. 

ART. 16. Luiheid en het weigeren van werk worden gestraft met op
sluiting in eene gewone cel voor ten hoogste 36 dagen; bij herhaling 
voor de eerste maal, met opsluiting in eene gewone cel voor ten hoogste 
48 dagen en bij verdere herhaling met opsluiting in eene gewone strafcel 
voor ten hoogste 24 dagen. 

AR.T. 17. Het door verpleegden-opzieners inleveren van niet naar waar
heid opgemaakte of ingevulde schrifturen met het kennelijk doel om aan 
verpleegden meer dan het werkelijk verdiende loon te doen toekennen; 
dobbelen en spelen, dit laatste voor zoover het niet door de directie is 
vergund, al dan niet om geld, worden gestraft met opsluiting in eene 
gewone cel voor ten hoogste 42 dagen; bij herhaling, voor de eerste 
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maal, met opsluiting in eene gewone cel voor ten hoogste 54 dagen, 
en bij verdere herhaling met opsluiting in eene gewone strafcel voor 
ten hoogste 24 dagen. 

ART. 18. Ontvreemding, beschadiging, vernieling, het koopen, ver
koop en , wegschenken, verpanden of verruilen van goederen, in gebruik 
gegeven aan of eigendom van verpleegden; bet verbergen, opkoopen of 
voorhanden hebben van die ontvreemde, verruilde, ten geschenke gegeven 
of verpande goederen, worden gestraft met opsluiting in eene gewone cAI 
voor ten hoogste 48 dagen; bij herhaling voor de eerste maal, met opslui
ting in eene gewone cel voor ten hoogste 60 dagen, en bij verdere her
haling, met opsluiting in eene gewone strafcel voor ten hoogste 24 dagen. 

ART. 19. Het koopen, verkoopen, aanvoeren, voorbanden hebben of 
gebruiken van sterken drank, gelijk mede ontvluchting of poging daar
toe, worden gestraft met opsluiting in eene gewone cel voor ten hoogste 
60 dagen; bij herhaling voor de eerste maal met opsluiting in eene 
gewone cel voor ten hoogste 3 maanden, en bij verdere herhaling, 
met opsluiting in eene gewone strafcel voor ten hoogste 24 dagen. l 

ART. 20. Feitelijk verzet tegen de ambtenaren, bedienden of ver
pleegden-opzieners; dronkenschap; bet voor den Raad van Tucbt afleggen 
eenel' valsche verklaring ten voor- of nadeele van een beklaagde; 
onzedelijkheid in daden; samenspanning tot eenige overtreding of tot 
feitelijk verzet tegen de ambtenaren, bedienden of verpleegden-opzieners; 
het op eenigerlei wijze beleedigen van den voorzitter, de leden of den 
secretaris van d~n Raad van Tucht tijdens eene vergadering van dien 
Raad, worden gestraft met opsluiting in eene gewone cel voor ten 
hoogste 3 maanden; bij herhaling voor de eerste maal met opsluiting in 
eene gewone cel voor ten hoogste 120 dag'en en bij verdere herhaling 
met opsluiting in eene gewone strafcel voor ten hoogste 30 dagen. 2 

1 Bij Kon. Besluit van 12 Nov. 189 L (Stb. nO. 176) werden .Ie woo.den .gelijk mede 
ontvlnchting of pogiug daartoe, worden" gesteld in de plaats van het woord .wordt". 

2 Bij Kon. Besluit van 12 Nov. 1891 (Stb. nO. 176) werd bepaald, dat (met vernum
mering van volgende artikelen) dit artikel 20 zou vervangen de oude artikelen 20 en 21, 
die luidden: 

ART. 20. Het op eenigerlei wijze beleedigen van den voorzitter, de leden of den secretaris 
van den Raad van Tucbt, tijdens eene vergadering van den Raad, wordt gestraft met 
opsluiting in eene gewone cel voor ten hoogste 3 maanden; bij herhaling, voor de eerste 
manl, met opsluiting in eene gewone cel voor ten hoogste 18 weken, en bij verdere 
herhaling met opsluiting in eeue gewone strafcel voor ten hoogste 28 dagen. 

ART. 21. Feitelijk verzet tegen de ambtenaren, hediendeu of opzieners; dronkenschap; 
het voor den Raad van Tucht afleggen een el' valsche verklaring ten voor- of ten nadeele 
van een beklaagde; onzedelijkheid in daden; samenspanning tot eenige ovel·treding of tot 
feitelijk verzet tegen de amhtenaren, bedienden of opzieners, door mannelijke verpleegden, 
die tijdens het hegaan van het feit den leeftijd van 16 jaar hebben hereikt; ontvluchting 
of poging daartoe door mannelijke verpleegden ongeacht hun leeftijd, worden gestraft met 
overplaatsing naar de Rijkswel'kinrichting te Boom voor ten minste 3 en ten hoogste 
12 maanden. 

De vronwelijke verpleegden, die zich aan het vorenstaande en de mannelijke verpleegden 
beneden den leeftijd van 16 jaar die zich aan het vorenstaande met uitzondering van 
ontvluchting of poging daartoe, schuldig maken, wOl'den gestraft met opslniting in eene 
gewone cel voor teu hoogste 3 maanden f en bij herhaling met opsluiting in eene gewone 
strafcel voor ten hoogste 24 dagen. 
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ART. 21 [oud 22]. Wangedrag tijdens het verblijf in eene cel wordt 
gestraft met opsluiting in eene volstrekt donkere strafcel, telkens voor 
ten hoogste 48 uren, met of zonder sluiting in de boeien. 

AWf. 22. Wegens de overtredingen, vermeld in de artikelen 12 tot 
en met 20, kan aan verpleegden die den leeftijd van 16 jaar hebben 
bereikt, boven en behalve de daarbij bedoelde straffen, worden opgelegd 
de straf van verstrekking van water en brood in plaats van het gewone 
voedsel, voor ten hoogste 24 dagen of :tQoveel korter als de straftijd 
korter duurt. 

Die straf wordt echter, ingeval zij langer duurt dan 2 dagen, slechts 
om den anderen dag toegepast. 1 

ART. 23. Wegens de overtredingen vermeld in de artt. 12 tot en 
met 20 begaan door verpleegden, die den leeftijd van 16 jaar hebbpn 
bereikt, kan bij derde en verdere herhaling, in plaats van de bij die 
artikelen bedreigde straffen, worden toegepast de straf van verplaatsing 
naar de Rijkswerkinrichting te Hoorn, voor t.en hoogste 12 maanden. 2 

A R1'. 24 [nieu w]. Bijaldien de tijd van het gedwongen verblijf van de 
in artikel 23 bedoelde verpleegden, na de uitspraak van den Raad van 
Tucht niet langer dan drie maanden zou duren, wordt de straf van 
verplaatsing naar de Rijkswerkinrichting te Hoo1'r/' niet opgelegd. 

AR.T. 25. De in de vorige artikelen vermelde straffen zijn ook toe
passelijk op hen, die opzettelijk bij het plegen van de overtreding be
hulpzaam zijn geweest of daartoe opzettelijk gelegenheid, middelen of 
inlichtingen verschaft hebben. 

Bij herhaling van de bij dit artikel omschreven medeplichtigheid wordt 
met inachtneming van het laatste lid van dit artikel de straf toegepast, 
op herhaling van de ovei.·treding zelve gesteld. 

Voor medeplichtigen wordt het maximum del' straffen met een derde 
verminderd. 

ART. 26. Het maximum del' straffen, op de in de artikelen 12 tot 
en met 21 vermelde overtredingen of de in art. 25 omschreven mede-

1 Bij Kon. Besluit van 12 Nov. 1891 (Stb. nO. 176) werd dit artikel 22 io ,Ic plaats 
gesteld van het oude artikel 23, dat luidde: 

ART. 23. Wegens de overtredingen, vermelil in de artt. 12 tot en met 20 en in art. 21, 
voorzooveel de vrouwen en de jongens beneden tien leeftijd van 16 junI' betreft, kan boven 
en behalve de daarbij bepaalde straffen worden opgelegd de straf van verstrekking van 
water en brood in plaats van het gewone voedsel, voor ten minste 3 dagen en ten 
hoogste 24 dagen of zoo veel korter als de struflijd korter duurt. 

Uie straf wordt echter, ingeval zij langer duurt dan 2 dagen, slechts om den anderen 
dag toegepast. 

• Bij Kon. Besluit van 12 Nov. 1891 (8tb. nO. 176) werd het oude artikel 24 
[nieuw 23] altlus gewijzigd. 

Het oude art. 24 Inidde: 
ART. 24. Wegens de overtredingen vermeltl in de artt. 12 tot en met 20 door mannelijke 

verpleegden, die den leeftijd van 16 jaren hebben bereikt. kan bij derde en verLlere 
herhaling, in plaats van de bij die artikelen bedl'eigde straffen. worden toegepast de straf 
van verplaatsing naar de Rijkswerkinricbting te Hoorn, voor ten minste 3 en ten hoogste 
12 maanden. 
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plichtigheid gesteld, wordt voor hen, die tijdens het begaan der over
treding of medeplichtigheid den leeftijd van 16 jaar niet hehben bereikt, 
tot de helft verminderd. 1 

ART. 27. Bij samenloop van meerdere feiten, welke als op zich zelve 
staande handelingen moeten worden beschou wd en meerdere overtredingen 
opleveren, wordt voor elke overtreding zonder vermindering straf opge
legd, doch mogen de straffen voor de overtredingen gezamenlijk niet 
de bij art. 20 der wet van 14 April 1886 (Staatsblad nO. 62) gestelde 
maxima te boven gaan. 

ART. 28. Herhaling van overtreding heeft plaats indien tijdens het plegen 
van de overtreding nog geen twee jaren zijn verloopen sedert de scbuldige 
wegens gelijke overtreding onherroepelijk veroordeeld is .geworden. 

ART. 29. Dit reglement wordt den verpleegde bij aankomst in de 
Rijkswerkinrichting geheel voorgelezen; een afdruk daarvan wordt 10 

elke zaal opgehangen. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van den 20en Januari 1887 
(Staatsblad nO. 19.) 

Mij bekend, 

De .Ministel· van Justitie, 

(get.) Du TOUR VAN BELLINCHAVE. 

1 Bij Kon. Besluit van 12 Nov. 1891 (Stb. 110. 176) werd dit artikel 26 in de plaats 
gesteld vaD het ou<1e artikel 211. !lat luiJde: 

ART. 211. Het maximum der straffen op de in de vorige artikelen vermelde overtredingen, 
de strafbare pOl(iu~ daartoe of de in art. 25 om~chreven medeplichtigheid daaraan gesteld, 
wordt voor hen, die tijdens het plegen "an het feit of de sLmf bare poging daartoe, of 
de medeplichtigheid daaraan, den leeftijd van 16 jaren uiet hebben bereikt, tot de helft 
verminderd. 



VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN. 

Bl. 1. Onder regel 6 v. b. bij te voegen: 
[Zie over de verdere wijziging der gestichten wet bij de wet van 

6 Juni 1900 (Stb . nO. 79), hierachter blo 307 en volg., en bij de wet 
van 12 Februari 1901 (Stb. nO. 64), hierachter blo 499]. 

Bl. 155. Achter regel 6 v. b. bij te voegen: 
Zij is opgenomen op blo 307 en volg. 

Bl. 306. Onder aan deze bladzijde bij te voegen: 
Zie bI. 498 en volg. 

BL. 311. Achter regel 5 v. b. te laten volgen: 
en voorts de wet van 12 l!'ebruari 1901 (Stb . no. 64), hierachter 

bI. 499 enz. 

---- --

[Vergelijk het Naber'icltt, opgenomen in deel V.] 
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Arbeid in gevangenissen. Zie Gevangenisbeheer en Gevangeniswezen. 

Beambten van de gevangenissen en andej'e gestichten.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 637 

Beginselen van het gevangeniswezen. Zie Gevangeniswezen. 
---- voO?' de tuchtscholen en 1-ijksopvoedingsgestichten. Zie Jeugdige 

personen. 

Beheer der gevangenissen. Zie Gevangeniswezen. 

Cellen en cellulaire gevangenis. Zie Gestichtenwet en Strafgevangenissen. 
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Gevangeniswezen en T uchtscholen. 

Dwangopvoeding. Zie Jeugdige personen en Tucbtscbolen. 

Geneeskundige dienst in gevangenissen. Zie GevangenislJeheer en Ge
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Zie ook Gevangenissen en Strafgestichten. 
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onvel'oO?'deelden, die in eene gevangenis zijn opgenomen. . . . . . . . . . . . . .. 633 
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11 
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~ 4 (bijzondm'e voo?'zieninglln) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 

~ 5 (autoriteiten en bestuu?·smaatregelen). . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 626 

Slotbepaling (inwerkingtreding) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '" ... 631 

Zie ook Tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten. 

Kantines. Waar - zijn, wat er verkrijgbaar is en ove?' het gebmik daa?'van 643 

Kinderen van gevangenen en verpleegden, die niet van de oudel's kunnen 
worden gescheiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 642 

Zie voorts Jeugdige personen. 

Klassenverdeeling. Zie Gevangenisbeheer. 

Militaire straffen. Zie ook Gestichtenwet. 
Over de uitvoering van -.. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ............. .. ... 113 

Eene bijzondere strafgevangenis kan VOOI' de tenuitvoerlegging van -
wQ1'den aangewezen. . . .... . ... . .. .. ... . ..... .. . . . ... .. . . . ... . .... 154 

Minderjarigen. Over plaatsing van - in een rijksopvoedingsgesticht. 
Zie Jeugdige personen. 

Onderwijs. Over - in gevangenissen. Zie Gevangenisbeheer en -wezen. 

Passantenhuizen behool'en tot de gevangenissen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 116 

Hunne beste?nming. . . . . . . . . .. .. .. .... . .. ... . .. ............. . .. 135 

Mogen niet zijn in eene strafgevangenis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

Doo?' den Koning wordt bepaald, waar ze gevestigd wOl·den. . . . . . . .. 137 

Zie ook Gevangenisbeheer en Gevangeniswezen. 

Pistole is alleen in de huizen van bewaring .... ... .. . . 395 

Plaatsing van een kind in een rijksopvoedingsgesticht. Zie Jeugdige personen. 

Raad van tucht. Zie Rijkswerkinrichtingen. 
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Rechtspleging door den Raad tJan tucht bij de Rijkswerkimichtingell.. . .. 656 

Zie ook Rijkswerkinrichtingen. 

Rijksopvoedingsgestichten. Zie ook Gestichten J Gestichtenwet , Gevan-
genisbeheer , Gevangeniswezen en Verpleegden. 

Algemeene opmerkingen over de -, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... 98 

Waar zij gevestigd zijn en over hunne bestemming . ............. 194, 264 

In de beginRelenwet voor het gevangeni.~wczen ook de - te begl·ijpen. 333 
Nieuwe bepalingen omtl'ent de -, vastgesteld bij de wet van 12 Fe-

bl"Ua7'i 1901 (Stb. 64).. . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... .... ......... 497, 499 
Zie hierover Jeugdige personen en Tuchtscholen. 

Rijkswerkinrichtingen. Zie ook Gestichten, Gestichtenwet, Gevnngenis
beheer, Gevangenissen, Gevnngeniswezen, Strafgestichten en Ver
pleegden. 

---- Algemeene opmerkingen over de -...... ........ . .......... 51 
De - zijn strajgestichten . .. . ....... . ....... " ...... .. .......... 298 

Waal' zij gevestigd zijn en ov61' hare bestemming.. . . . .. . . . 194, 256, 475 
Van de - is die te Hoorn een strafdepot . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 474 

---- Besl~tit van 20 Januari 1886 (Stb. 19) met de wijzig-ingen, 
ter vaststelling van een Reg lmnent van tucht en voor d61l Raad van tucht 
V001' de - Veenhuizen na. 1, 2 en 3.. . . . . . . . . . . . . . . .. ............. 655 

Spelling, in de wetten te volgen . ........ . ....... " ........... . ...... 20 

Strafgestichten. Daartoe belworen ook de Rijkswerkinl"Ïchtingen.. . . . . . . .. 298 
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Strafgevangenissen zijn een onderdeel van de gevangenissen .. ........ 116, 633 
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Mogen niet tevens eene andere gevangenis zijn, b~halve bij l'eeds be-
staande iJebouwen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. .... . . 136, 286 

Waar ze gevestigd worden oj in gebruik blijv61l .... . ...... 137, 300, 308 
Bijzondere stmjgevangenissen en hal'e bestmnming . ... . . ........... ' 154 

Strafstelsel. Aard en kMakter van het nieuwe - .................. ... 319 

Tucht en tuchtmiddelen. Zie Gevangenisbeheer , Gevangeniswezen en 
Rij kswer kinrich tingen . 

Tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten. Zie ook Jeugdige persoDen. 
Voor wie zij bestmnd zijn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 568 

Over het opp61'beheer, beheel' en toezicht over de - ........ 571, 609, 628 
Wijze van verplegin.q en behandeling in de - ......... . ......... . 573 
Duciplinail'e straffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 584 
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art. 22 van het Wl'tb. v. Strafrecht lzie Gev!l.ngenisbeheer), de opge
nomenen in de Rijkswerkinrichtingen en Rijksopvoedingsgestichten . . . .. 633 

Vervangende hechtenis. Zie Gestichtenwet en Huizen van bewaring. 

Voorbericht van de eerste en tweede uitgaaf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 
Zie ook het Nabericht in het vijfde deel. 

Werkinrichtingen (dép6ts de mendicité) ... . ................ . 200, 222 

Werktijd in de gevangenissen. . . . .. . ............. .. ...... . .. . 359, 648. 
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1889 (Stb. nO. 51)............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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enz., luidt..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN EN Ol'MEltKINGEN,. . . . . . . • . • . . . . . . 18 
Noodige cellen en kosten.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 21 
Aanwijzing bij wet of besluit. . . . .. .. . •........ . .... . . .. 47 
Rijkswerkinrichtingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 51 
Rijksopvoedingsgestichten... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 98 
Uitvoering van militaire straffen. . . .. . ... . .... ... . ....... 113 
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Artt. 2, 3. Bestemming van de strafgevangenissen en huizen van 

bewaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 

Art. 4. Als voren van de passantenhuizen.. . . . . . . . . . . . . . . . . 135 

Artt. 5,6. Over de gebouwen en plaats van vestiging ..... 136, 137 

Art. 1. Over de bijzondere strafgevangenissen. . . . . . . . . . . . . . . 154 

Art. 8. Over de rijkswerkinrichtingen en rijksopvoedingsgestichten 194 

Art. 9. Intrekking van vroegere wetten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

Artt. 10-13. Overgangsbepalingen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 

Nadere wijzigingen van de gestichtenwet. . . . . . . . . . . . . 306 

OVERZICI:lT VAN DE GESCI:lIEDENIS DER WET van 6 Juni 1900 

(Stb. no. 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 

TEKST EN TOELICHTING... • . . . . . . . • . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . • . 308 

(Zie over de wijzigingen bij de wet van 12 Februari 1901, Sib. 
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Wet tot vaststell.ing der beginselen van het gevangeniswezen. 

OVERZICH'r VAN DE GESCHIEDENIS DER WE'r van 14 April 1886 
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TEKST DIER WET. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . 312 
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